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Πρόλογος 

Η παρούσα διπλωματική  εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου 

Μάθησης, του τμήματος Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η 

κατεύθυνση του ΜΠΣ είναι στην «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία». Η ερευνητική 

εργασία φέρει τον τίτλο: «Η  πρόσληψη της Ετερότητας και η ανταπόκριση στα 

αιτήματά της Η άσκηση της Ηγεσίας στις συνθήκες της σύγχρονης κοινωνικής 

πολυπλοκότητας.» 

Στο παρόν πόνημα αφενός  επιχειρείται  η διερεύνηση  της Παιδαγωγικής της 

Ετερότητας του Henri Giroux και η  Φιλοσοφία της διαφοράς μέσα από το συγγραφικό 

έργο  των  Gilles Deleuze και  Felix Guattari. Αφετέρου επιχειρείται ο αναστοχασμός , 

στην πάντα επίκαιρη σκέψη των φιλοσόφων της Ετερότητας Jacques Derrida  , 

Emmanuel Levinas που ερευνoύν ηθικά και πολιτικά ζητήματα της 

μετανεωτερικότητας ιδιαίτερα δε εστιάζονται  στην φιλοξενία, στην ηθική και στην 

ευθύνη του οφείλουμε να έχουμε στον Άλλον. 

Παράλληλα, το  σχολείο καλείται να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα των 

πολυπολιτισμικών κοινωνιών, ως ισχυρό πεδίο πολιτιστικής μεταβίβασης,  να 

θεμελιώσει  την ελληνική ταυτότητα και να ενεργήσει  ως μηχανισμός διευρυμένης 

πολιτιστικής αναπαραγωγής.1 

 Στη συνέχεια, οι ηγέτες, αν και δεν είναι προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση της 

ετερότητας μέσα στο σχολικό περιβάλλον δεν μπορούν να αγνοήσουν την ύπαρξη της 

ετερότητας στο χώρο της εκπαίδευσης. Επιπλέον ,οι ηγετικές πρακτικές που επιλέγουν 

πρέπει να σχετίζονται με ζητήματα αναγνώρισης και αποδοχής του διαφορετικού. 

 Τέλος, η Arendt επισημαίνει ότι η ουσία της εκπαίδευσης είναι η «γεννησιμότητα» 

δηλαδή το γεγονός ότι η ίδια η εκπαίδευση εμπλουτίζεται καθημερινά από διαφορετικά 

ανθρώπινα όντα τα οποία γεννιούνται  μέσα στον κόσμο.2  

 

                                                           
1 Καλοφορίδης ,Β.,(2014)Ταυτότητα, μετανάστευση και διαπολιτισμική εκπαίδευση στη σύγχρονη 

Ελλάδα Εκπ@ιδευτικός Κύκλος Τόμος 2 ,Τεύχος 1 σελ.199-282 

2 Hannah Arendt (2012) Η Κρίση της Κουλτούρας και άλλα κείμενα,Στάσει:Εκπίπτοντες σελ.58 στο 

Μακρής (2015) Η κρίση της εκπαίδευσης στη σύγχρονη εποχή   (2015) Πολιτική Επιστήμη Κοινωνικός 

Μετασχηματισμός& Θεωρίες της Δημοκρατίας Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρης σελ.255-267 
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Στο σημείο αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω αρχικά όλους τους καθηγητές 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι οποίοι με στήριξαν, με κάθε δυνατό τρόπο, κατά τη 

διάρκεια εκπόνησης του μεταπτυχιακού μου. Εκφράζω επίσης την ευγνωμοσύνη μου 

στην τριμελή επιτροπή στον κ.Μακρή, κ.Βαλκάνο και στον κ.Σταμπουλή. Ειδικότερα 

στον κ.Μακρή ο οποίος ενδιαφέρθηκε, με στήριξε και μέσω ενός γόνιμου διαλόγου με 

καθοδήγησε στην αποπεράτωση της εργασίας μου, στον κ.Βαλκάνο και στον 

κ.Σταμπουλή ως συνεπιβλέποντες για το αμέριστο ενδιαφέρον τους. Θα ήταν 

παράλειψη να μην αναφερθώ και στην αείμνηστη κ.Καραβάκου τόσο για τις γνώσεις 

που μου μετέδωσε όσο και για την ηθική υποστήριξη που μου παρείχε.  

 

 

 

Αφιερώσεις  

Στους καθηγητές μου που μου διεύρυναν το νου, τη σκέψη, 

στην οικογένειά μου και σε όσους μέλλειν ελθείν σε αυτήν.  
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Περίληψη 

Κατά κοινή ομολογία, το φαινόμενο της «διαφορετικότητας» κατακλύζει την κοινωνία 

που ζούμε. Γύρω μας κυριαρχεί το «μη-όμοιο» . Η ομοιότητα ,από την άλλη , είναι 

αποτέλεσμα κάποιας ανθρώπινης παρέμβασης και όχι της φύσης ή της κοινωνίας. Ο 

άνθρωπος εκ φύσεως έχει μια ξεχωριστή υπόσταση, είναι «άλλος», «έτερος», 

«μοναδικός» και ξεχωριστός και άρα , διαφορετικός. 

Παράλληλα ,η μελέτη της «ετερότητας» ,ως φιλοσοφική έννοια, μας κατευθύνει στην 

προσέγγιση του συλλογικού μας εαυτού με αυτοκριτικό τρόπο καθώς μας κατευθύνει 

να μαθαίνουμε για εμάς διαμέσου του άλλου. H δε αυτοκριτική με τη σειρά της είναι το 

μέσο για την αυτογνωσία, η οποία αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την 

αυτοβελτίωσή μας. 

Η γνώση της ετερότητας στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο. 

Αρκεί μια απλή παρατήρηση της σύνθεσης του μαθητικού δυναμικού, το οποίο, κατά 

βάση, χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο 

μεγαλύτερες προκλήσεις συγκριτικά με το παρελθόν. Η αυξανόμενη ποικιλομορφία, 

διαταρράσσει βασικούς κανόνες κοινωνικής δικαιοσύνης σε ένα μαθησιακό 

περιβάλλον, ενώ η προκαλούμενη κοινωνική ανισότητα ,είναι πιθανό να υποδαυλίζει 

την ίδια την ανάγκη μάθησης παρεμποδίζοντας ,τελικά, την προσαρμογή των μαθητών 

που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Η φιλοσοφική προσέγγιση της Ετερότητας στη φιλοσοφία των Derrida και Levinas 

είναι ένα σημαντικό βοήθημα στην αντιμετώπιση της σύγχρονης κοινωνικής 

πολυπλοκότητας στην κοινωνία και στην εκπαίδευση και αποτελούν θεμέλιο για την 

ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου ηγεσίας. Η συστηματική μελέτη, ο διαρκής στοχασμός 

και η προσέγγιση των ιδεών και το βάθος της σκέψης των φιλοσόφων οδηγεί στον 

επαναπροσδιορισμό μεταρρυθμιστικών κατευθύνσεων από την πλευρά του ηγέτη. Είναι 

αναγκαία ,σύμφωνα με τον Derrida, μια αναγέννηση των εσωτερικών χαρακτηριστικών 

του σχολείου, έναν άλλο τρόπο σκέψης, μια άλλη λογική , μια αποδόμηση της 
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υπάρχουσας κατάστασης, με σκοπό τη δημιουργία μιας κατάφασης προς την ετερότητα 

του Άλλου , η οποία αναπόφευκτα οδηγεί στην αποδοχή του Άλλου. 

Λέξεις κλειδιά: «Ετερότητα», «κοινωνική δικαιοσύνη», «κοινωνική ανισότητα», 

«κοινωνική πολυπλοκότητα», «αποδόμηση» «φιλοξενία» «ευθύνη» «ηθική» «ηγεσία» « 

αποδοχή του Άλλου» 

Abstract 

Admittedly, the phenomenon of «diversity» floods the society we live in. The «non-

like» predominates around us. The resemblance, on the other hand, is commonly the 

result of some human intervention and not of nature or society. Man is by nature a 

separate entity, he is «other», «extra-ordinary», «unique» ,» «separate», and therefore 

different. 

At the same time, the study of «diversity», as a philosophical concept, directs us to 

approach our collective self in a self-critical way as it directs us to learn about ourselves 

through each other. Therefore, self-criticism is the means of self-knowledge, which is 

the first essential step for our self-improvement. 

Knowledge of diversity in education is an essential tool. As long as anyone observe the 

composition of the learning potential, which is, in essence, characterized by diversity, 

would definitely conclude that there are greater challenges than in the past. Increasing 

diversity, disrupts basic rules of social justice in a learning environment, and the 

resulting social inequality is likely to prohibit the very need for learning, ultimately 

blocking the adaptation of students belonging to vulnerable social groups. 

The philosophical approach of Derrida and Lévinas to the philosophy of “diversity” is 

an important aid in tackling modern social complexity in society and in education, 

therefore is the foundation for the development of a new model of leadership. The 

systematic study, constant reflection and approximation of ideas, and the depth of 

philosophers' thinking lead to the redefinition of reform directions on the part of the 

leader. According to Derrida, it is essential to cause a rebirth of the internal 

characteristics of school ,to bring another way of thinking, another state of mind , a 
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“deconstruction” of the existing situation, in order to create an affirmation of the Other's 

diversity, which inevitably leads to the acceptance of the “Other”. 

 Keywords :  «diversity», « social justice», «social inequality», « social complexity in 

society » , « deconstruction » , « hospitality », « responsibility», « morality », « 

leadership » , « acceptance of the Other». 
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«Η εκπαίδευση είναι το κομβικό σημείο όπου αποφασίζουμε εάν αγαπάμε τον 

κόσμο τόσο ώστε να αναλάβουμε την ευθύνη γι΄αυτόν και να τον διασώσουμε από 

εκείνη την καταστροφή που ,εάν δεν ανανεωθεί, εάν δεν εμφανιστεί το νέο και το 

καινούργιο ,είναι αναπόφευκτη. »  

 Hannah Arendt 
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Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μαζικές πληθυσμιακές 

μετακινήσεις λόγω οικονομικών και πολιτικών μεταναστών γεγονός που συνετέλεσε 

στην δημιουργία μιας σύνθετης πολυπολιτισμικής πραγματικότητας. Η αστείρευτη ροή 

του μεταναστευτικού κινήματος δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα που επέφερε 

δομικές αλλαγές στη βιογραφία των υποκειμένων που τη βιώνουν.(Πετράκου 

,2001)3Νέοι όροι εισάγονται στο επίκεντρο των θεωρητικών αναζητήσεων  όπως 

ετερότητα ,πολλαπλότητα, ετερογένεια ,υβριδικότητα. (Grossberg,,L (1996) 4 

Άμεση συνέπεια, κάθε μεταναστευτικού ρεύματος είναι να δημιουργηθούν νέες 

σχέσεις εξουσίας και να γεννηθούν νέες κοινωνικές ομάδες από τους 

μετακινούμενους πληθυσμούς που επηρεάζουν αμφίδρομα και επιφέρουν σημαντικές 

ανακατατάξεις στις κοινωνικό-οικονομικές δομές της χώρας υποδοχής. 

Αποτέλεσμα της διαχρονικής πορείας του φαινομένου της μετανάστευσης δεν 

ήταν μόνο η οικονομική της συμβολή αλλά και η πνευματική. Κάθε φυλή και εθνική 

ομάδα μεταφέρει καθώς μετακινείται ένα πολιτισμικό γίγνεσθαι ή αποδέχεται και 

προσαρμόζεται στην ήδη επικρατούσα πνευματική ανάπτυξη της χώρας υποδοχής. 

Κατά την συμμετοχή των μελών της μεταναστευτικής μειονότητας στην πολιτισμική 

δημιουργία προκύπτει όχι απλά μια επίδραση αλλά ένα είδος «μπολιάσματος» στο 

πολιτιστικό γίγνεσθαι της χώρας υποδοχής. Για ευνόητους λόγους, δηλαδή, η 

μεταναστευτική κίνηση συνέβαλε  στην καθιέρωση της διαπολιτισμικότητας και στη 

δημιουργία της πολιτισμικής και υβριδικής ταυτότητας . 

Άλλωστε, μπορεί να παρομοιαστεί το φαινόμενο της μετανάστευση με μια 

«μετάβαση». Μετάβαση  από αυτό  που γνωρίζεις  σε εκείνο που σου είναι άγνωστο, 

μετάβαση από εκείνους που σε γνωρίζουν σε εκείνους που σου είναι άγνωστοι, από το 

τέρμα μιας διαδρομής στην αφετηρία μιας άλλης. Το να μεταναστεύει κανείς ίσως, 

                                                           
3 Πετράκου, Η. (2001). «Η Κατασκευή της Μετανάστευσης στην Ελληνική Κοινωνία», στο: Μαρβάκης, 

Α., Παρσανόγλου, Δ., Παύλου, Μ. (Επιμ.), (2001). Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα:  σελ.31-56. 

 

4 Grossberg,,L (1996) « Identity and Cultural studies :Is that all there is? »  στο S.Hall P.du Gay 

Questions of cultural Identity  London: Sage Publications  
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τελικά, μοιάζει με το να λες την ιστορία σου. Μια προσπάθεια να συνοψίσεις μια 

προϋπάρχουσα ταυτότητα για να ψηλαφίσεις με ασφάλεια την καινούργια. 

Η μετακίνηση προς το «ανοίκειο» , η έκθεση στο ξένο δεν είναι ένα περαστικό 

κοινωνικό φαινόμενο περιορισμένο σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. 

Πρόκειται για μια μόνιμη «ανθρώπινη συνθήκη», τη συνειδητοποίηση της οποίας 

επιτρέπουν οι σύγχρονες περιστάσεις.(Καρούλη,2013)5 

Με δεδομένα τα παραπάνω ,η σύνθεση του μαθητικού  δυναμικού μεταβάλλεται 

και χαρακτηρίζεται από μια ποικιλομορφία δημιουργώντας μεγαλύτερες προκλήσεις 

συγκριτικά με το παρελθόν. Περιλαμβάνει μαθητές με διαφορετικές ικανότητες και 

δεξιότητες που  είτε αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα είτε προέρχονται από 

διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, από οικογένειες μεταναστών με διαφορετικές 

γλώσσες ,κουλτούρες θρησκευτικές πεποιθήσεις . (π.χ. Devine, 2013, Richardson and 

Sauers, 2014). Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι ότι η αυξανόμενη 

ποικολομορφία, απειλεί την κοινωνική δικαιοσύνη και το κοινωνικό θέμα της 

ανισότητας εντείνεται και παρεμποδίζει τη μάθηση και προσαρμογή των μαθητών που 

ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες . Κατά συνέπεια, προκύπτουν νέες απειλές 

για την κοινωνική δικαιοσύνη που συνδέεται στενά με την έννοια της δημοκρατίας, ενώ 

η απουσία της προσδιορίζεται ως ανισότητα, παραγνώριση της διαφοράς, 

περιθωριοποίηση και αποκλεισμός. Σε απάντηση στην αυξανόμενη πολυμορφία του 

μαθητικού πληθυσμού, οι ηγέτες σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

εφαρμόζουν διαφορετικές πρακτικές για την αντιμετώπιση θεμάτων κοινωνικής 

δικαιοσύνης. Αυτές οι πρακτικές είναι εξειδικευμένες από πλευράς περιβάλλοντος 

(Hallinger, 2016).6 

Συνεπώς οι σχέσεις εξουσίας που κυριαρχούν στην ευρύτερη κοινωνία 

επηρεάζουν τις σχέσεις αλληλεπίδρασης που υφίστανται μεταξύ εκπαιδευτικών-ηγετών  

και μαθητών μέσα στο σχολείο. Οι σχέσεις αυτές μπορούν να λειτουργήσουν θετικά και 

                                                           
5 Καρούλη-Παρδάλα Φωτεινή (2013) Η ταυτότητα του μετανάστη στην ελληνική και γαλλική λογοτεχνία: 

μια συγκριτική θεώρηση  Διπλωματική ανακτήθηκε από 

http://ikee.lib.auth.gr/record/280431/files/pardala.pdf 

6 Hallinger, P. (2016), “Bringing context out of the shadows of leadership”, Educational Management 

Administration and Leadership, doi: 10.1177/1741143216670652. 

 

http://ikee.lib.auth.gr/record/280431/files/pardala.pdf
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αρνητικά είτε ενδυναμωτικά είτε  αποδυναμωτικά και για τις δυο πλευρές . Η επιτυχία 

και η ενδυνάμωση των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών εξαρτάται σε μεγάλο 

ποσοστό από τη θέληση εκ μέρους των ηγετών να αμφισβητήσουν τις εξουσιαστικές 

σχέσεις που υπάρχουν στην ευρύτερη  κοινωνία. Ο ρόλος του ηγέτη  είναι καθοριστικός  

ειδικότερα κατά την διαδικασία αλληλεπίδρασης συμβάλλει δε καθοριστικά στη 

δημιουργία συνθηκών ενδυνάμωσης που εδράζονται στον σεβασμό την εμπιστοσύνη 

και την αποδοχή του Άλλου ,ώστε οι μαθητές να σκεφτούν κριτικά ως προς τις 

εμπειρίες τους και την διαπραγμάτευση των ταυτοτήτων τους. 

Οι εκπαιδευτικοί ηγέτες πρέπει να αναγνωρίσουν ότι στον πυρήνα της σχολικής 

ζωής υπάρχουν σχέσεις εξουσίας έχουμε όμως την δυνατότητα επιλογής στο πώς να 

διαπραγματευτούμε τη δύναμη στις σχέσεις αλληλεπίδρασης μέσα στην τάξη και 

γενικότερα στο σχολείο .Το σχολείο ως μικρογραφία της κοινωνίας οφείλει μέσα από 

τις σχέσεις αλληλεπίδρασης , να εξασφαλίζει στον μαθητή το αίσθημα του «ανήκειν» 

ανεξάρτητα από το φύλο τη φυλετική καταγωγή τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ή τις 

σεξουαλικές προτιμήσεις. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργείται μια πράξη αντίστασης στην 

κοινωνική δομή της εξουσίας που δεν ανέχεται τη διαφορετικότητα και υιοθετεί 

παρεμβάσεις που αντιτίθενται στις εξουσιαστικές σχέσεις με σκοπό την βελτίωση του 

πνευματικού και πολιτισμικού κεφαλαίου ολόκληρης της κοινωνίας.( Cummins, 2005) 7 

Σκοπός και ερευνητικοί στόχοι 

Ο σκοπός του παρόντος υπομνήματος είναι η υιοθέτηση ενός μοντέλου ηγεσίας 

που να έχει αναπτυγμένες διαπολιτισμικές ικανότητες, να αποδέχεται τον άλλον που 

είναι διαφορετικός, να σέβεται τις ιδιαιτερότητες μαθητών και εκπαιδευτικών να έχει 

ευρεία αντίληψη και γνώση για την κοινωνία για τη δυναμική της εξέλιξής της, για τα 

κοινωνικά προβλήματα που απασχολούν το ανθρώπινο δυναμικό του αλλά και τη χώρα 

του ιδιαίτερα δε οφείλει να κατανοεί  τον ιδιαίτερο κόσμο που κουβαλούν μέσα τους 

και μεταφέρουν στο σχολείο άτομα με διαφορετική πολιτισμική αγωγή . 

Επιμέρους στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα 

                                                           
7 Cummins, J. ( 2005). Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση: Εκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση σε μια 

κοινωνία της Ετερότητας (εισ-επιμέλεια: Ε.Σκούρτου, μτφρ: Σ.Αργύρη, σχόλιο :Β.Κούρτη – Καζούλη). 

Αθήνα: Gutenberg σελ.11-18 
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Επιμέρους στόχοι της παρούσας έρευνας σε ένα πρώτο άξονα είναι η 

διερεύνηση  των όρων όρου «ταυτότητα» «ετερότητα»  «νεωτερικότητα» και 

«κοινωνική πολυπλοκότητα» . 

Οι διαδικασίες μεταβολής μιας κοινωνίας είναι αποτέλεσμα ευρύτερου 

κοινωνικού μετασχηματισμού , πολύπλοκων κοινωνικών φαινομένων ,που εστιάζεται 

σε πολιτικούς οικονομικούς πολιτισμικούς τεχνολογικούς  παράγοντες της κοινωνίας . 

(Crossley 2002: 9)8 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν  οι πολίτες, εντείνουν τις ανισότητες Η 

κοινωνική συνοχή διαταράσσεται μεταξύ ομάδων και ατόμων διακόπτεται το αίσθημα 

της συλλογικότητας και τη θέση του παίρνει το αίσθημα ανασφάλειας .Το σύνολο των 

κοινωνικά αποκλεισμένων διακατέχεται από αισθήματα  φόβου, στέρησης  που 

ενδέχεται   να μετατραπούν σε βία. Επιδεινώνονται τα προβλήματα αποκλεισμού και 

στοχοποίησης   λόγω της διαφορετικότητάς τους. (Πουλόπουλος, 2014)9 

Σε ένα δεύτερο άξονα θα μελετήσουμε αφενός την  Παιδαγωγική της 

Ετερότητας στην Μετανεωτερική εκπαίδευση  ερευνώντας  τον Μετα-κριτικό 

Αναδομιστή της Μετανεωτερικότητας Henry Giroux η οποία μπορεί να δώσει 

διεξόδους στην διαταραγμένη κοινωνική συνοχή. 

Αφετέρου θα διερευνήσουμε την  Φιλοσοφία της διαφοράς μέσα από το 

συγγραφικό έργο  των  Gilles Deleuze και  Felix Guattari .Η φιλοσοφία της διαφοράς 

είναι μια εκπαιδευτική και φιλοσοφική πολιτική   που επιμελείται των δικαιωμάτων των 

ευπαθών, ευάλωτων και αποκλεισμένων ατόμων και     ομάδων. 

Κατόπιν Σε έναν τρίτο άξονα θα ερευνήσουμε  την φιλοσοφία της Ετερότητας  

μέσα από τα έργα του Γάλλου φιλοσόφου εβραϊκής καταγωγής Jacques Derrida που 

γεννήθηκε στην Αλγερία και βίωσε την μετανάστευση. Η έννοια της φιλοξενίας 

διαπερνά ολόκληρο το έργο του « Φιλοξενία είναι ένα όνομα ή ένα παράδειγμα 

αποδόμησης;» (Derrida,2002)10 Συγκεκριμένα θα διερευνήσουμε τον Άλλον, με τον 

                                                           
8 Crossley Nick (2002) Making Sense of Social Movements. Buckingham/Philadelphia: Open University 

Press. 

9 Πουλόπουλος, Χ., (2014) Κρίση, φόβος και διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος 

και Χαράλαμπος Πουλόπουλος 

 

10 Derrida (2002) « Hospitality»(σεμινάριο)  στου Ιδίου Acts of Religion, επιμ.-εισ. Gil Anidjar,  Νέα 

Υόρκη και Λονδίνο:Routledge,σελ..364 
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Άλλον σε συνάρτηση με τη Δημοκρατία με την Δικαιοσύνη και το Δίκαιο και με την 

Φιλοξενία (Κακολύρης,, 2017) 11 

Σε έναν τέταρτο άξονα θα μελετήσουμε τον Γαλλοεβραίο φιλόσοφο 

Emmanuel Lévinas Λιθουανικής καταγωγής ο οποίος υποστηρίζει ότι το υποκείμενο 

της δυτικής μεταφυσικής σκέψης εισάγει, μια στάση ιδιοποίησης έναντι κάθε μορφής 

ετερότητας . Ιδιαίτερα ένα από τα σημαντικότερα έργα του που θα ασχοληθούμε είναι 

το « Ολότητα και Άπειρο» στο οποίο εισηγείται τους όρους της αντίθεσης που 

κυριαρχεί στην φιλοσοφία του (Μαροπούλου,2016)12    Ηθική και Άπειρο  Ιδιαίτερα 

θα εστιάσουμε στην Ευθύνη για τον Άλλον. Η ανάλυση των θέσεων του  Lévinas θα 

βασιστεί στα δοκίμια « Ολότητα και Άπειρο»  «Ηθική και Άπειρο» «  Άλλως του είναι 

ή επέκεινα της ουσίας» , «Η φιλοσοφία και η ιδέα του Απείρου» Ιδιαίτερα θα 

εστιάσουμε στην Ευθύνη για τον Άλλο. Θα αναλύσουμε τη θεωρία του Lévinas  περί  

«ηθικής» «ευθύνης» ««προσώπου» και «ηθικής»  και «άπειρου» σε σχέση με τον 

Άλλον  και τη συμβολή τους στη συγκρότηση του ηθικά υπεύθυνου ανθρώπου.   

Σε ένα πέμπτο άξονα θα προσεγγίσουμε την εννοιολόγηση της Ηγεσίας, 

Ηγεσία και διαφορετικότητα και θα τεθούν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα 

I. πώς αξιοποιούνται οι ανωτέρω φιλοσοφικές θεωρίες από την εκπαιδευτική 

ηγεσία;  

II. πώς η θεωρία της ηγεσίας μπορεί να εξελιχθεί  και να αγκαλιάσει 

ολοκληρωτικά την διαφορετικότητα; 

III. Η πρόσληψη αποδοχή της ετερότητας είναι πρόβλημα στην εκπαίδευση η 

θεραπεύεται στη διοίκηση της εκπαίδευσης με την απόκτηση 

πολυπολιτισμικών δεξιοτήτων; 

Για την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, θα μελετήσουμε τις θεωρίες ηγεσίας σε 

συνδυασμό με την διαφορετικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Συνοψίζοντας θα 

αναφερθούμε στις στρατηγικές και ηγετικές πρακτικές για τον σωστό χειρισμό της 

                                                           
11 Κακολύρης, Γεράσιμος (2017)Η ηθική της φιλοξενίας, Ο Ζακ Ντερριντά για την απροϋπόθετη και την 

υπό όρους φιλοξενία .Αθήνα:Πλέθρον 

12  Μαροπούλου (2016) Κεφάλαιο 7. Ορθός λόγος, συναίσθημα και κανονιστικές ηθικές θεωρίες υπό το 

πρίσμα του πολιτισμικού φεμινισμού της διαφοράς ανακτήθηκε από 

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/6184/2/02_chapter_07.pdf 

 

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/6184/2/02_chapter_07.pdf
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διαφορετικότητας σε συσχετισμό με την εκπαιδευτική διοίκηση και στην υιοθέτηση 

στυλ ηγεσίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ 

1.1. Ταυτότητα 

Ο όρος «ταυτότητα» προέρχεται από την ψυχαναλυτική θεωρία, η οποία 

υποστηρίζει ότι η ταυτότητα συγκροτείται μέσα από συνεχείς ταυτίσεις και 

ενδεχόμενες ανατροπές των ταυτίσεων αυτών.13  

Ο όρος «ταύτιση» έχει επικρατήσει να σημαίνει, την αναγνώριση κοινών 

χαρακτηριστικών με πρόσωπα, ομάδες ή και ιδανικά τα οποία χαρακτηριστικά 

καθιερώνουν κάποιο όριο ενότητας και αφοσίωσης. Κατά την ψυχαναλυτική θεωρία, 

η ταύτιση εμπεριέχει στοιχεία αμφιθυμίας, καθώς το αντικείμενο της ταύτισης 

προκαλεί ταυτόχρονα το θαυμασμό και το μίσος .14  

Κατά τον κ.Ψημίτη η ατομική ταυτότητα εμπεριέχει την έννοια «ταυτόν» η 

οποία παραπέμπει σε εσωτερική ενότητα του υποκειμένου με τον εαυτού του. Η 

ενότητα αυτή ενσωματώνει δυο δυνατότητες. Αφ’ενός δίνει τη δυνατότητα στο 

υποκείμενο να αναγνωρίζεται με διάρκεια και σταθερότητα στο χρόνο ως ίδιο με τον 

εαυτό του ακόμα και όταν υιοθετεί συμπεριφορές αντιφατικές μεταξύ τους, αφ’ετέρου 

ως διαφορετικό από τα άλλα υποκείμενα ακόμα και όταν  ενστερνίζεται 

συμπεριφορές παρόμοιες με τις συμπεριφορές των άλλων. Επειδή όμως γύρω μας όλοι 

και όλα αλλάζουν, το γεγονός ότι αναγνωρίζεται κανείς ως ίδιος με τον εαυτό του και 

ταυτόχρονα διαφορετικός από τους άλλους δεν σημαίνει ότι παραμένει απαράλλακτος 

στο χρόνο. Θα πρέπει να καταφέρει να πετύχει μια ισορροπία ανάμεσα στο «είναι για 

τον εαυτό του» και στο «είναι για τους άλλους »ανάμεσα στην αυτοσύλληψη και στην 

κοινωνική εικόνα του εαυτού.15  

                                                           
13 Γκέφου- Μαδιανού, (2006). Εννοιολογήσεις του εαυτού και του «Άλλου»: ζητήματα 

ταυτότητας στη σύγχρονη ανθρωπολογική θεωρία. Στο Γκέφου- Μαδιανού. Εαυτός και 

«Άλλος». Αθήνα: Gutenberg.σελ.54 

14 ό.π.σελ.55 

15 Η Ατομική Επιλογή ως Παράγοντας Πολιτισμικής Ταυτότητας σε Συνθήκες 

Πολυπλοκότητας:Η Περίπτωση της Αλλυλεγγύης, Ψημίτης Μ.2000 
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Παρά τις επιμέρους διαφορετικές απόψεις για ένα θέμα, που είναι τόσο 

σύνθετο αποδεχόμαστε ότι η έννοια της ταυτότητας δεν προσδιορίζει κάτι το φυσικό 

και αμετάκλητο .Είναι περισσότερο «μια νοητική κατασκευή που διαμορφώνεται 

μέσα από μακροχρόνιες και πολύπλοκες ιστορικές και κοινωνικές πολιτικές και 

πολιτισμικές διαδικασίες» που εμπερικλείει πάντοτε τη διαφορετικότητα, την έννοια 

του Άλλου και η οποία συγκροτείται μέσα σε ένα πλέγμα σχέσεων και 

αλληλεπιδράσεων που οι ιδεολογικές συζητήσεις επαναπροσδιορίζουν συνεχώς»16 

Η ταυτότητα του κάθε ανθρώπου συντίθεται από μια πληθώρα στοιχείων τα οποία δεν 

αναγράφονται πουθενά σε κανένα επίσημο έγγραφο. Είναι καταγεγραμμένη στην 

υπόσταση του στο εσωτερικό του είναι .Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πολλές 

υπαγωγές (θρησκευτικές, εθνικές γλωσσικές, κοινωνικές οικογενειακές) από τις οποίες 

καμία δεν είναι εντελώς ασήμαντη. Καμία υπαγωγή δεν προέχει απόλυτα των 

υπολοίπων. 

Τις υπαγωγές αυτές τις συναντούμε σε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων ποτέ όμως με 

τον ίδιο συνδυασμό στα ίδια άτομα και αυτό ακριβώς είναι ο ιδιαίτερος πλούτος του 

καθενός που κάνει κάθε πλάσμα να είναι μοναδικό και αναντικατάστατο. Η 

ανθρωπότητα ολόκληρη είναι φτιαγμένη από ξεχωριστές περιπτώσεις. 

 «Κάθε άνθρωπος διαθέτει μια σύνθετη ταυτότητα αρκεί να βγάλει στο φως τις 

ξεχασμένες  διακλαδώσεις που δεν τις είχε υποψιαστεί και να ανακαλύψει πως ο εαυτός 

του είναι σύνθετος, μοναδικός και αναντικατάστατος. (Μaalouf Amin). 

Εάν η ταυτότητα «υποδηλώνει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το ποιοι 

είμαστε καθώς και τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά που μας διέπουν ως ανθρώπινα όντα» 

(Τ. Ταίηλορ, 2000, σ. 71, και A. D. Smith, 1991,17.), είναι επίσης εκείνη η ψυχική 

διεργασία που συγκροτείται εν μέρει από την αναγνώριση ή την απουσία αναγνώρισης -

                                                           
16 Μαράτου –Αλιπράντη Λ.- ( Εισαγωγή Στο «Εμείς» και οι «άλλοι» αναφορά στις τάσεις και 

τα σύμβολα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κωνσταντοπούλου Χρ.– Μαράτου-

Αλιπράντη Λ. – Γερμανός Δ. – Οικονόμου Θ. (επιμ.), εκδ. τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός, 

Αθήνα σελ.33 

17 Smith A. D., (1991). National identity, London: Penguin Books.σελ.3 κ.ε. 
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συχνά εσφαλμένη- που μας επιφυλάσσουν οι άλλοι (Τ.Ταίηλορ, 2000,18 και E. Gellner, 

1992)19. 

Οι θεωρητικοί που ερευνούν το ζήτημα της ταυτότητας έχουν προσδιορίσει ότι 

για την συγκρότησή της πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τέσσερα κριτήρια :α) η 

ιδεολογία β)η ιστοριογραφία, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την 

εθνική αναφορά γ) η λογοτεχνία που επεξεργάζεται, αναπλάθει δραματοποιεί και 

αφηγείται και δ) η γλώσσα που αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο κοινωνικοποίησης 

διότι όπως έχει υποστηριχθεί κάθε άτομο συνειδητοποιεί την ταυτότητά του 

εκφράζοντας και βλέποντας τον Εαυτό του διαμέσου των Άλλων.20 

 Σύμφωνα με τον  Ricoeur η ταυτότητα είναι ο τόπος αντιπαράθεσης μεταξύ 

δυο χρήσεων της ταυτότητας αφενός η ταυτότητα εκλαμβάνεται ως το ταυτόν   idem   

αφετέρου ως εαυτότητα   ipse. H  εαυτότητα δεν είναι το ταυτόν. Η αντιπαράθεση των 

δυο εκδοχών της ταυτότητας  εξυψώνεται όταν περνά στο προσκήνιο το ζήτημα της 

νομιμότητας μέσα στο χρόνο. 

Κατά αρχήν θα επιχειρήσουμε την εννοιολογική διάρθρωση του ταυτού.Το 

ταυτόν ενέχει μια έννοια σχέσης μια σχέση σχέσεων. Στο ανώτατο σημείο βρίσκεται η 

αριθμητική ταυτότητα Ένα πράγμα που δηλώνεται με ένα αμετάβλητο  όνομα 

εμφανίζεται όμως δυο φορές λέμε ότι δεν συγκροτεί δυο διαφορετικά πράγματα αλλά 

«ένα και το αυτό» πράγμα. Η ταυτότητα σημαίνει μοναδικότητα και είναι η πρώτη 

συνιστώσα της ταυτότητας, που η διεργασία της ταυτοποίησης εννοείται ως 

επαναταυτοποίηση του ίδιου έχοντας ως επακόλουθο την αναγνώριση του ιδίου 

πράγματος δυο φορές. Η επαναταυτοποίηση εγείρει τον δισταγμό, την αμφισβήτηση, 

την αμφιβολία στο χρονικό διάστημα που παρεμβάλλονται οι εμφανίσεις του ιδίου 

 πράγματος. Έπεται η ποιοτική ταυτότητα που εμπεριέχει την άκρα ομοίωση και 

αποτελεί την δεύτερη συνιστώσα,  επικεντρώνεται δε στην διεργασία της 

υποκατάστασης χωρίς σημασιολογική απώλεια. Η Δεύτερη συνιστώσα, η άκρα 

ομοίωση εγείρει την  αμφιβολία όταν υπάρχει σύγκριση μιας παροντικής αντίληψης 

                                                           
18 Ταίηλορ T., (2000[1997]). Πολυπολιτισμικότητα. Εξετάζοντας την πολιτική της αναγνώρισης.  Αθήνα: 

Πόλις. σελ71-72 

19 Gellner E., 1992, Έθνη και εθνικισμός, Αθήνα, Αλεξάνδρεια  σελ.23 

20 Hobsbawm, E. (1994) Έθνη και εθνικισμός από το 1870 μέχρι σήμερα»μτφρ.Χρυσούλα 
ΝαντρίςΑθήνα: εκδ.Καρδαμίτσα 
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με μια πρόσφατη ανάμνηση. Η απόσταση μέσα στο χρόνο, αυξάνει την αμφιβολία που 

αφορά το κριτήριο της ομοιότητας. 

Η Τρίτη συνιστώσα της έννοιας της ταυτότητας εστιάζεται στην αδιάλειπτη 

συνέχεια της ανάπτυξης του ιδίου ατόμου. Από τη γέννησή του ως το θάνατό του ένα 

ον υφίσταται ασθενείς μεταβολές, λόγω αύξησης, γήρατος, που λειτουργούν ως 

παράγοντες ανομοίωσης χωρίς όμως να την  καταστρέφουν. Ουσιαστικά ο χρόνος  

λειτουργεί ως παράγοντας ανομείωσης ,απόκλισης και διαφοράς. 

Μόνο όταν αποδώσουμε  μια αρχή μονιμότητας μέσα στο χρόνο θα 

μπορέσουμε να αποτρέψουμε την απειλή που αντιπροσωπεύει ο χρόνος για την 

ταυτότητα όπως π.χ. η αναλλοίωτη κατασκευή  ενός εργαλείου στο οπoίο έχουμε 

αντικαταστήσει τα εξαρτήματα , ως προς τον άνθρωπο η μονιμότητα του DNA. 

Για να  απαντήσουμε  στο ερώτημα  «ποιος είμαι ;» λαμβάνουμε υπόψη δυο 

μοντέλα μονιμότητας μέσα στο χρόνο τον χαρακτήρα και τον τηρημένο λόγο. Όσον 

αφορά τον χαρακτήρα η μονιμότητα  εκφράζεται με την αλληλοεπικάλυψη της 

προβληματικής  idem και της προβληματικής ipse, ενώ η πιστότητα στον εαυτό με την 

τήρηση του λόγου νοηματοδοτεί μια διαφοροποίηση στην μονιμότητα του εαυτού και 

του ίδιου.21 

1.2.Ταυτότητα- Ετερότητα 

Το ζήτημα ταυτότητα –ετερότητα βρίσκεται ολοένα και περισσότερο στο 

επίκεντρο μιας διεπιστημονικής διαλεκτικής και παράγει συζητήσεις 

προβληματισμούς και θεωρητικές αναζητήσεις. Σύμφωνα με τον Γκότοβο η πληθώρα 

των διαφορετικών μορφών που εμφανίζεται κάτι ονομάζεται Ετερότητα. 

Παραδείγματα Ετερότητας αποτελούν η πολιτισμική  ποικιλία κοινωνικών ομάδων 

διαχρονικά ,η πολυγλωσσία ,η ποικιλομορφία των διαλέκτων, των κοινωνιολέκτων, το 

πλήθος των κρατών ,εθνών ,εθνοτικών ομάδων .Αργότερα μετά το 1980 προστέθηκε η 

γλωσσική, θρησκευτική, πολιτισμική και πολιτική ετερότητα που είναι συνδεδεμένη 

με τους μετανάστες και πρόσφυγες.  

Οι επιστήμες οι οποίες ασχολούνται τα τελευταία χρόνια με τις έννοιες 

ταυτότητα– ετερότητα είναι κυρίως η φιλοσοφία, η ψυχολογία, η εθνογραφία, η 

κοινωνιολογία και η ανθρωπολογία. Στην αύξηση του ενδιαφέροντος για την 

ταυτότητα και την ετερότητα φαίνεται να συνετέλεσε η παγκοσμιοποίηση, η αίσθηση 
                                                           
21 Ricoeur,P.,(2008)Ο ίδιος ο εαυτός ως άλλος μτφρ.Ιακώβου Βίκυ Αθήνα:Πόλις σελ.158-170 
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πως ο κόσμος μας «καθίσταται με αυξανόμενη πρόοδο «μεγάλος και ένας», την ίδια 

ώρα που μικρότερα κοινωνικά σύνολα (μετανάστες, μειονοτικές ομάδες, γυναίκες, 

έγχρωμοι πληθυσμοί κλπ.) ζητούν την αναγνώριση διακριτής ταυτότητας.22 

Το φαινόμενο της διαφοράς κατακλύζει τον κόσμο που ζούμε είμαστε σε θέση 

να καθορίζουμε και να διακρίνουμε  τα πράγματα τα φαινόμενα τους ανθρώπους επειδή 

είναι διαφορετικά. Παντού γύρω μας κυριαρχεί Το ανόμοιο .Η ομοιότητα είναι 

αποτέλεσμα μιας ανθρώπινης κατασκευής και όχι της φύσης ή της κοινωνίας. Ο κάθε 

άνθρωπος έχει μια ξεχωριστή υπόσταση είναι άλλος, έτερος μοναδικός και ξεχωριστός 

και διαφορετικός. Ωστόσο όταν αναφερόμαστε στη λέξη διαφορά δεν μπορούμε να 

συμπεριλάβουμε όλες τις διαφορές Ποια ανθρώπινη συμπεριφορά οριοθετείται ως 

ετερότητα;  

Ποιός είναι  όμως ο Άλλος ; Μήπως είναι δημιούργημα του εαυτού μας ως διαρκής 

Άλλος; Σύμφωνα με τον Lévinas το Εγώ δεν είναι πάντα το Ίδιο αλλά η συνεχόμενη 

διερεύνηση μιας ταυτότητας διαφορετικής από εκείνη που μας δίνεται κατά τη γέννησή 

μας. Αυτή  η ταυτότητα  μορφοποιείται μέσα από μεταβάσεις από  τη μια κατάσταση 

στην άλλη, τρομάζοντας ακόμα και τον ίδιο τον εαυτό επειδή είναι « για τον ίδιο τον 

εαυτό κάτι άλλο».23 

Ο Άλλος είναι η εξωτερικότητα στην οποία ο Lévinas  διακρίνει μια ηθική σχέση, η δε 

πορεία προς τον άλλον  διαγράφεται μέσα από την επιθυμία. «Το επιθυμητό διακόπτει 

την αρνητικότητα του Εγώ γιατί η επιθυμία είναι επιθυμία του Απολύτως άλλου».24 Η 

Επιθυμία όμως δεν ικανοποιείται με αποτέλεσμα την απομάκρυνση του Άλλου. 

Γενικότερα η διαφορά είναι αδιάφορη. Η ύπαρξη όμως  σχέσεων εξουσίας 

κινητοποιεί το ενδιαφέρον για τη διαφορά. Οι άνθρωποι δεν νοιάζονται με ότι διαφέρει. 

Η διαδικασία της κατανόησης και ταυτοποίησης των φαινομένων της ετερότητας 

διενεργείται μόνο όταν τα  φαινόμενα αυτά αναπαράγουν εξουσιαστικούς συσχετισμούς 

ανάμεσα στα υποκείμενα  και σχέσεις ηγεμονίας ανάμεσα σε κοινωνικά φαινόμενα. Το 

διακύβευμα της εξουσίας είναι εκείνο που ενεργοποιεί το ενδιαφέρον για την 

                                                           
22 Γκέφου- Μαδιανού, (2006). Εννοιολογήσεις του εαυτού και του «Άλλου»: ζητήματα 
ταυτότητας στη σύγχρονη ανθρωπολογική θεωρία. Στο Γκέφου- Μαδιανού. Εαυτός και 
«Άλλος». Αθήνα: Gutenberg.σελ.15-16 

23 Levinas,E.(1989)Ολότητα και Άπειρο Δοκίμιο για την Εξωτερικότητα  μτφρ.Παπαγιώργης, Κ. 

Αθήνα:Εξάντας  σελ 30 στο Ρήγου,Μ.( 1995) Η ετερότητα του άλλου. Δοκίμιο για μια τρέχουσα 

μεταηθική, Πλέθρον, Αθήνα: Πλέθρον 1995, [Πρώτο μέρος: «Η ηθική ως ηθική του Άλλου», σσ. 21-54]. 

24 Levinas,E  ό.π.σελ.27 στο Ρήγου σελ.27 

http://www.biblionet.gr/book/30639/%CE%A1%CE%AE%CE%B3%CE%BF%CF%85,_%CE%9C%CF%85%CF%81%CF%84%CF%8E/%CE%97_%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/book/30639/%CE%A1%CE%AE%CE%B3%CE%BF%CF%85,_%CE%9C%CF%85%CF%81%CF%84%CF%8E/%CE%97_%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85
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ετερότητα. Η μελέτη της ετερότητας μας κατευθύνει στην προσέγγιση του συλλογικού 

μας εαυτού με αυτοκριτικό τρόπο καθώς μας κατευθύνει να μαθαίνουμε για εμάς από 

τους άλλους.25 η δε αυτοκριτική με τη σειρά της είναι το μέσο για την αυτογνωσία η 

οποία αποτελεί το πρώτο βήμα για την αυτοβελτίωσή  μας. 

Συνεπώς αντιλαμβανόμαστε ότι η αυτογνωσία και η συνειδητοποίηση της 

ταυτότητάς μας κινείται μέσα από την αποδοχή της ταυτότητας του Άλλου. Ο Taylor 

ισχυρίζεται ότι η «ταυτότητα δια μορφώνεται κατά ένα μέρος από την αναγνώριση ή μη 

αναγνώριση συχνά δε από την παραγνώριση από τους άλλους».26 

Όπως διαπιστώνει ο Ναυρίδης « η ταυτότητα δεν αποτελεί κάτι σαν το δακτυλικό 

αποτύπωμα που οι εξωτερικές συνθήκες της κοινωνικής μας ύπαρξης και οι όποιες 

αλλαγές τους αφήνουν στον ψυχικό μας κόσμο , ως απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι» 

, αλλά είναι το δυναμικό αποτέλεσμα μιας διαρκούς αντιπαράθεσης , μιας αντίστιξης , 

ανάμεσα σε ένα « μέσα «και ένα «έξω» ανάμεσα στο ψυχικό και το κοινωνικό ,ανάμεσα 

σε υποκείμενα και αντικείμενα».27 

Τα όρια της ταυτότητας μας βρίσκονται μέσα μας ,σε σχέση με το ποιοι είμαστε 

,γιατί είμαστε έτσι και κατά πόσο έχουμε συμμετάσχει και συμμετέχουμε στην 

δημιουργία του εαυτού μας. Τα όρια μας τοποθετούνται και έξω από εμάς εκεί όπου 

συναντάμε τους άλλους , τα είδωλά τους ή την πραγματικότητά τους εκεί όπου η 

υποκειμενικότητά μας είναι αντικειμενικότητα κάποιων άλλων.Η σύγκρουση με τους 

άλλους προϋποθέτει σαφή γνώση τόσο του ποιοι είμαστε Εμείς όσο και το ποιοι είναι οι 

Άλλοι. Η έννοια της ετερότητας αναδύεται μέσα από τη συγκρότηση του Εαυτού της 

Ταυτότητας.28 

                                                           
25 Χριστόπουλος Δ.,(2002)Η Ετερότητα ως σχέση εξουσίας :Οψεις της Ελληνικής Βαλκανικής και 

Ευρωπαϊκής Εμπειρίας Αθήνα: Κριτική ΑΕ&ΚΕΜΟ σελ.11-16 

26 Taylor Ch.(1992), Rapprocher les solitudes. Ecrits sur le fédéralisme et le matérialisme au Canada., 
Pul :Saint Foy 

 

27  Ναυρίδης, Χρηστάκης (1997)σελ.13 

28 Καρούλη-Παρδάλα Φωτεινή (2013) Η ταυτότητα του μετανάστη στην ελληνική και γαλλική 

λογοτεχνία: μια συγκριτική θεώρηση  Διπλωματική Εργασία ανακτήθηκε από 

http://ikee.lib.auth.gr/record/280431/files/pardala.pdf 

http://ikee.lib.auth.gr/record/280431/files/pardala.pdf
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«Για μένα, η ανθρώπινη σχέση είναι πολύ πιο όμορφη, επειδή σου επιτρέπει να 

κατακτήσεις την ελευθερία που επιθυμείς, για τον εαυτό σου και για τον Άλλο.»29 Ορνέτ 

Κόλεμαν 

1.3. Μετανεωτερικότητα  και κοινωνική πολυπλοκότητα 

Ο όρος μετανεωτερικότητα , αντιδιαστέλλεται  τη χρονική περίοδο  της 

νεωτερικότητας  και  η έναρξή της προσδιορίζεται στο τέλος  του 20ου και στις αρχές 

του 21ου αιώνα.30Ως  κοινωνική θεωρία αναλύει και επεξεργάζεται δεδομένα που 

σχετίζονται με την  κοινωνική δράση, τον πολιτισμό, την κοινωνική τάξη, την επιστήμη 

, την οικονομική ζωή αλλά και τις έμφυλες και τις οικογενειακές σχέσεις.31 Είναι  

ιδιαίτερα ορατή η διασύνδεση της  με την αλλοίωση της εθνικής πολιτισμικής και 

γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης32 δείχνει  δε ιδιαίτερη 

προτίμηση προς την ετερογένεια, τη διαφορά, την απροσδιοριστία και τον 

κατακερματισμό .Ως τρόπος σκέψης  σύμφωνα με τον Λυοταρ, εναντιώνεται στην 

αντικειμενική αλήθεια στην παράδοση ,στο σκεπτικό της οικουμενικής εξέλιξης και 

προόδου, στην εσχατολογία στην χειραφέτιση. Με δεδομένα τα παραπάνω η 

μετανεωτερικότητα οδεύει προς την «αποδόμηση» της διάκρισης μεταξύ 

υποκειμενικότητας και αντικειμενικότητας, αλήθειας και αναλήθειας, γνώσης και 

εξουσίας και γενικότερα όλων των νεωτερικών διχοτομιών .33 

Παράλληλα, η κοινωνία της μετανεωτερικής εποχής  συσχετίζεται με μια 

πληθώρα αλλαγών  και μετασχηματισμών που αφορούν κυρίαρχα κοινωνικά φαινόμενα 

όπως ένοπλες συγκρούσεις, εκπαίδευση,  πολιτική  ενώ  ταυτόχρονα μετασχηματίζεται 

η μεθοδολογία εργασίας, οι κοινωνικές συναναστροφές, οι μέθοδοι επικοινωνίας, η 

                                                           
29          Η Φωνή του Άλλου: Ο Ζακ Ντερριντά συζητά με τον Ορνέτ Κόλεμαν ανακτήθηκε από 

https://athens.indymedia.org/post/1351388/ 

30 Harvey D.,(2007) Η κατάσταση της Μετανεωτερικότητας,  Αθήνα:Μεταίχμιο 

31 Alexander J. C., (1994) “Modern, Anti, Post, and Neo: How Social Theories Have Tried to Understand 

the “New World” of “Our Time””, Zeitsschrift fur Sociologie 23 (3), 1994,  σελ.178 

32  Harvey (2007 )    ό.π.σελ.69-100 

33 McEvory J. G., (2007) “Modernism, Postmodernism and the Historiography of Science”, Historical 

Studies in the Physical and Biological Sciences 37, 2, 2007, σελ. 383-408.  

https://athens.indymedia.org/post/1351388/
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καθημερινότητα  ο τρόπος διασκέδασης, οι κοινωνικές ταυτότητες και γενικότερα ο 

τρόπος διαβίωσης (Harvey, 2007, σελ. 75-95). 34  

Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη κοινωνία ως δυναμικά 

πολύπλοκη στην οποίαν   συντελούνται διαδικασίες μεταβολής με επιταχυνόμενους 

ρυθμούς που είναι αποτέλεσμα  ενός ευρύτερου κοινωνικού σχηματισμού και 

πολύπλοκων κοινωνικών φαινομένων. (Crossley )35Αναντίρρητα, λοιπόν το σύνολο της 

κοινωνικής ζωής με ευρίσκεται σε μια διαρκή εξέλιξη μέσω μιας διαρκούς διασύνδεσης 

θεσμών, συστημάτων και υποκειμένων με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την έμφυτη ροπή 

για αλλαγή, την διαμόρφωση νέων συστημάτων, νέων ανακαλύψεων και προκλήσεων 

.Στο πλαίσιο αυτό κατανοούμε τη σημασία της εκπαίδευσης ως φορέα ενεργοποίησης 

δεξιοτήτων, κανόνων συμπεριφοράς και ηθικής για την ολοκλήρωση της 

προσωπικότητας του σύγχρονου ανθρώπου. Οι παράγοντες που συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση και εξέλιξη των κοινωνιών εστιάζονται στην παγκοσμιοποίηση, στη 

κυριαρχία της γνώσης και της πληροφορίας και στην τεχνολογική πρόοδο.36 

  Ωστόσο, οι διαφορετικοί τύποι κοινωνιών έχουν αναπτύξει μέσω της κοινωνικής 

διαστρωμάτωσης ένα βαθμό ανισότητας μεταξύ των μελών τους ως προς το επίπεδο της 

οικονομικής ευμάρειας, την κοινωνική θέση και την εξουσία-δύναμη  που κατέχουν. 

Στη δομή λοιπόν  της σύγχρονης κοινωνικής πολυπλοκότητας της 

μετανωτερικότητας, δίνεται έμφαση στην Ετερότητα, και το πρόβλημα εστιάζεται στην 

αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων που έχει ως αποτέλεσμα  την διάρρηξη της 

κοινωνικής συνοχής  ,τον κοινωνικό αποκλεισμό ευάλωτων ομάδων, και την  έλλειψη 

σεβασμού και αποδοχής ατόμων και ομάδων .Το πρόβλημα αυτό είναι  ιδιαίτερα ορατό 

και στην εκπαίδευση καθόσον η σύνθεση του μαθητικού δυναμικού μεταβάλλεται και 

ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά 

                                                           
34 Ασημάκη. Κουτσουράκη, Καμαριανός ( 2011) Οι έννοιες της νεωτερικότητας και της 

μετανεωτερικότητας και η σχέση τους με τη γνώση: Μια κοινωνιολογική προσέγγισηΤο βήμα των 

Κοινωνικών Επιστημών  Τόμος ΙΕ΄Τεύχος 60 

35 Crossley Nick (2002) Making Sense of Social Movements. Buckingham/Philadelphia: Open University 

Press.σελ.9 

36 Τσιρώνης,Χ.,(2004)Κοινωνικός Αποκλεισμός και Εκπαίδευση στην Ύστερη Νεωτερικότητα 

Θεσσαλονίκη:Βάνιας 
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περιβάλλοντα. Ερευνητικά αποτελέσματα των Bourdieu Passeron 1996, συμπεραίνουν 

ότι η κοινωνική προέλευση επιδρά εντονότερα από όλους τους παράγοντες 

διαφοροποίησης σε περιβάλλοντα ανώτατης εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση κατά τον 

Bourdieu συμβάλλει, στη διατήρηση των ταξικών ανισοτήτων της διαιρεμένης 

κοινωνίας, αντί να  δίνει βαρύτητα στη μαθησιακή διαδικασία.37 

  Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η εμφάνιση του κοινωνικού αποκλεισμού 

προδίδει και τα προβλήματα της κοινωνικής παθογένειας , ενώ  η διεργασία του   είναι 

ένα θέμα διασχεσιακό δείγμα ηθικής κρίσης στην κοινωνία και αποτέλεσμα των 

διαπροσωπικών ανθρώπινων σχέσεων  που εστιάζεται στο τρόπο που αλληλεπιδρούν 

στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο αλλά ταυτόχρονα  αναδεικνύει και την ηθική ευθύνη 

που αναδύεται προς το προς σύνολο της κοινωνίας.38 Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η 

διαταραγμένη κοινωνική συνοχή; 

Στο σημείο αυτό θα επισημάνουμε το ρόλο της Αγωγής  και της Εκπαίδευσης 

που  βρίσκεται σε αντιστοιχία με τον προορισμό και   τη φύση του ανθρώπου, στοχεύει 

δε  στις βαθύτερες ανάγκες και επιδιώξεις του ανάλογα με τις δεξιότητές του και 

συγκροτείται μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο που αναπτύσσεται. 39 Η λύση στο 

πρόβλημα   της απαξίωσης ορισμένων κατηγοριών διαφοράς, δίνει το έναυσμα στην 

εκπαίδευση, να προστατεύσει την ποικιλία και τις ατομικές ποιότητες, να επιδιώξει να 

φέρει πιο κοντά τους μαθητές στα κοινωνικά πρότυπα ενσωμάτωσης και να αξιοποιήσει 

τις δεξιότητές τους.40 

 Συμπερασματικά, στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα της εποχής μας όπου 

διαδραματίζονται ριζικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της ζωής οικονομικά, πολιτικά, 

κοινωνικά, η εκπαίδευση θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, να εκφράζει μια πολυφωνία 

για την δημιουργία συνειδητοποιημένων πολιτών οι οποίοι θα  αντιστέκονται στις 

κοινωνικές ανισότητες μέσα από μια συνεχή αυτοανάλυση σεβόμενοι την προσωπική 

ταυτότητα αντί της κατηγορικής αντίληψης  « άλλου».41 

                                                           
37 Νικολάου, Σ.,(2005)Θεωρητικά ζητήματα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Αθήνα:Gutenberg 

σελ.229-231 

38 ό.π.Τσιρώνης(2004) πρόλογος 

39 Κογκούλη,Ι., (2003) Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Β΄τόμος Θεσσαλονίκη :Κυριακίδης σελ.268 

40 ό.π.σελ.85 

41 Γκότοβος, Α.,(2001) Οικουμενικότητα Ετερότητα και Ταυτότητα:Η Επαναδιαπραγμάτευση του  



 

 

26 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 

2. 1. Η Παιδαγωγική της Ετερότητας στην Μετανεωτερική εκπαίδευση 

Henry Giroux  

Πώς αντιμετωπίζει η εκπαίδευση τις εσωτερικές και εξωτερικές  προκλήσεις της 

μετανεωτερικότητας; Σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα υπάρχει μια πολιτική 

κατεύθυνση και πρακτικές που ελέγχονται και γίνονται μεταρρυθμίσεις παρόλα αυτά τα 

προβλήματα παραμένουν εφαρμόζοντας βραχυπρόθεσμες λύσεις. Υπάρχει ανάγκη 

αναστοχασμού για τα λάθη που πιθανώςνα έγιναν και να διερευνήσουμε 

αντισταθμιστικά μέτρα και αλλαγές που πρέπει να υλοποιηθούν ώστε να υιοθετηθεί μια 

εκπαιδευτική πρακτική που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις όχι μόνο του 

παρόντος αλλά και ενδεχομένως και του μέλλοντος. 

 Η Παιδαγωγική που κληρονομήσαμε ήταν βασισμένη στη συστημική θεωρία 

του N. Luhmann η οποία ενδιαφέρεται για τον τρόπο που τα κυρίαρχα κοινωνικά 

περιβάλλοντα, η οικογένεια, το σχολείο και η κοινωνία επηρεάζουν το άτομο ως προς 

την διαδικασία πρόσληψης ή απόρριψης των επιρροών. Η ανωτέρω διεργασία 

σηματοδοτεί και τη συγκρότηση του εαυτού του υποκειμένου  ως ένα είδος 

αυτοποιητικού συστήματος. 42 

Στον επαναπροσδιορισμό της παιδαγωγικής με στοιχεία ανανέωσης της 

παιδαγωγικής σκέψης αλλά και της εκπαιδευτικής πολιτικής συνέβαλε η Κριτική 

Παιδαγωγική που επιδιώκει να αναπτύξει έναν χειραφετημένο, ενεργό και κριτικό 

πολίτη με απώτερο σκοπό να συμβάλλει στην ανασυγκρότητη της κοινωνίας με 

περισσότερη δημοκρατία, δικαιοσύνη και ανθρωπισμό .Από το «Τι» θα ενσωματωθεί 

στο αναλυτικό πρόγραμμα και το «Πώς» η διδακτική ύλη θα αντιμετωπιστεί  

μεθοδολογικά, οι εκπρόσωποι της κριτικής παιδαγωγικής μελετώντας τη διάρθρωση 

του εκπαιδευτικού συστήματος από το μακροεπίπεδο της εκπαιδευτικής διοίκησης στο 

                                                                                                                                                                          
νοήματος της Παιδείας Ιωάννινα:Πανεπιστήμιο Ιωαννίνωνσελ.106 

42 ό.π.σελ.104 
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μικροεπίπεδο της σχολικής τάξης εξετάζουν το « Γιατί» των διδακτικών επιλογών με 

απώτερο σκοπό την  άρση των κοινωνικών αδικιών.43 

Οι εκφραστές της κριτικής παιδαγωγικής ταξινομούνται σε: 

Φιλελεύθεροι μεταρρυθμιστές(Πραγματισμός με /χωρίς επιρροές  

Ριζοσπάστες Αναδομιστές Κριτική Θεωρία Αναπαραγωγής Πραγματισμός και 

νεομαρξισμός  

Μετα-κριτικοί Αναδομιστές  Μετανεωτερικότητα44 

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της μετανεωτερικότητας Henry Giroux, η κριτική 

παιδαγωγική πρεσβεύει την ενδυνάμωση των μαθητών, ώστε να αντιλαμβάνονται, να 

διακρίνουν και να συνειδητοποιούν τις κυρίαρχες ιδεολογίες. Ο Giroux ασκεί μια 

ισχυρή παιδαγωγική δύναμη για τον τρόπο που οι άνθρωποι σκέφτονται για τον εαυτό 

τους, αλλά και για τους άλλους. Η κριτική παιδαγωγική δίνει φωνή στους μαθητές να 

εκφραστούν επικριτικά για τη κυρίαρχη κουλτούρα, το λόγο, το στυλ και τις 

πολιτισμικές μορφές. Ο Giroux υποστηρίζει ότι ο πολιτισμός και η πολιτική έχουν μία 

σημαντική παιδαγωγική διάσταση, δεδομένου ότι ο πολιτισμός προάγει τη δημοκρατία 

προβάλλοντας εικόνες μιας πιο ισότιμης και δίκαιης κοινωνικής τάξης ή παρέχοντας 

περισσότερες εικόνες ενδυνάμωσης νεολαίας, γυναικών, χρωμάτων και άλλων  

καταπιεσμένων ομάδων. Επιπλέον, η κουλτούρα των μέσων ενημέρωσης μπορεί να 

προσφέρει χρήσιμη ηθική εκπαίδευση, κριτική γνώση των σύγχρονων συνθηκών και 

ενδυνάμωση των παραστάσεων που μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία πιο 

ενημερωμένων, μορφωμένων και ενεργών πολιτών. 

Παράλληλα, ασχολείται με θέματα που αφορούν τη φυλή, το φύλο ,την τάξη την 

πολυπολιτισμικότητα της κρίσης της δημοκρατίας και της δημόσιας εκπαίδευσης και 

αγωνίζεται για τα δικαιώματα της φυλής, επισημαίνει δε, ότι η επαναλαμβανόμενη 

παρουσίαση, εικόνων αφροαμερικανών στα ΜΜΕ αλλά και στα περιοδικά εντείνει, 

αναπαράγει ρατσιστικά στερεότυπα για τους νέγρους που τους παρουσιάζουν ως 

εγκληματίες και κλέφτες  σε αντίθεση με τους λευκούς που δεν τους προσάπτει καμία 

                                                           
43 Ματσαγγούρας, Η., (2009)Εισαγωγή στις Επιστήμες της Παιδαγωγικής :Εναλλακτι8κές 

Προσεγγίσεις,Διδακτικές Προεκτάσεις Αθήνα :Gutenberg σελ.273-295 

44 ό.π.σελ. 
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ευθύνη για τη βία και τη φτώχεια οι οποίες κάνουν έντονη τη παρουσία τους στην 

Αμερική .Ωστόσο η κύρια εστίαση του Giroux ήταν η ανασυγκρότηση της εκπαίδευσης 

και της παιδαγωγικής στην υπηρεσία της ριζοσπαστικής δημοκρατίας.  

Ο Giroux υπερασπίζεται μια διαλεκτική της ταυτότητας και διαβεβαίωση της 

διαφοράς που επίσης διατυπώνει τις εμπειρίες, τους στόχους και τις δημοκρατικές αξίες 

και βλέπει την πολυπλοκότητα των κοινωνικών ταυτοτήτων δημιουργώντας πιο 

δημοκρατικές και δίκαιες υποκειμενικότητες, συζητήσεις και πρακτικές. Έτσι, η 

μεταμοντέρνα αξιοποίηση της διαφοράς θα διαγράψει όλες τις καθολικές και κοινές 

ταυτότητες. Αξίζει να αναφερθούμε στην προάσπιση μιας πολιτικής των συνόρων, όπου 

τα άτομα διασχίζουν και αγωνίζονται μαζί για τη δημοκρατία και την κοινωνική 

δικαιοσύνη. Ο Giroux, έχει αναπτύξει λοιπόν μια παιδαγωγική εκπροσώπησης, τόπου, 

επιδόσεων και μετασχηματισμού. Η παιδαγωγική του εκπροσώπηση του τόπου 

περιλαμβάνει την κατανόηση των μεγαλύτερων ιστορικών πλαισίων που παράγουν 

διάφορες καταπιέσεις, αντίσταση και αγώνα, ταυτότητα και διαφορές.  

Επιπροσθέτως, η παιδαγωγική του συνεπάγεται την αντίληψη του τρόπου με τον 

οποίο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η εκπαίδευση, οι πολιτικές ομιλίες και πρακτικές 

και άλλες θεσμικές δυνάμεις δημιουργούν πολιτιστικό χαρακτήρα, εικόνες και ομιλίες 

που παράγουν και αναπαράγουν μορφές καταπίεσης και κυριαρχίας αλλά και 

δημιουργούν μετασχηματιστικούς αγώνες για μια πιο ελεύθερη και πιο δίκαιη κοινωνία. 

Αλλά η παιδαγωγική του περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή υποκειμενικοτήτων και 

πρακτικών που θα μπορούσαν να δώσουν φωνή και έκφραση στις δικές τους ιστορίες, 

τις καταπιεστικές ενέργειες και την φιλοδοξία για την καταπολέμηση της κυριαρχίας.  

Κατά συνέπεια,ο Giroux προώθησε μια παιδαγωγική που καλλιεργεί μια 

αναδρομική κατανόηση του ιστορικού παρελθόντος ενός ατόμου, μιας αντίληψης των 

κυρίαρχων δυνάμεων της καταπίεσης και της αντίστασης στο παρόν και η πρόβλεψη 

για ένα καλύτερο μέλλον που έχει ρίζες στην ιστορική πάλη και το όραμα45 

Σήμερα οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενσωματώσουν στην παιδαγωγική τους 

αντιμετώπιση νέες πολιτικές πρακτικές όχι μόνο για να αντιμετωπίσουν τις καινούργιες 

                                                           
45 Kellner, D.,(2001) Critical pedagogy, cultural studies and radical democracy at the turn of the 

Millennium :Reflections on the work of Henry Giroux       Cultural Studies? Critical Methodologies, 

2001 - journals.sagepub.com  Volume: 1 issue: 2, page(s): 220-239  
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συνθήκες που εμφανίζονται στον τρόπο διδασκαλίας αλλά κυρίως να κατανοήσουν τη 

σημασία να μαθαίνεις από μια γενιά που βιώνει με τελείως διαφορετικό τρόπο τις 

αναπαραστάσεις που παρουσιάζονται στη νεωτερικότητα και μετανεωτερικότητα της 

σχολικής εκπαίδευσης. Το παραδοσιακό όραμα της σχολικής εκπαίδευσης και του 

νοήματος της παιδαγωγικής υπονομεύθηκε  λόγω της εμφάνισης των ηλεκτρονικών 

μέσων επικοινωνίας και σε συσχετισμό με την ελάττωση της ανθρώπινης 

διαμεσολάβησης. 

Η νέα γενιά που ο Giroux την ονομάζει «νεολαία των συνόρων» δεν έχει 

ομοιόμορφα ή συμφωνημένα χαρακτηριστικά, καλεί τους εκπαιδευτικούς για την 

εφαρμογή μιας κινητικότητας αναγνώρισης του πολιτισμού τους, κατανόηση της 

διασύνδεση της εξουσίας με τη γνώση αλλά και τον φόβο που επικρατεί στους κόλπους 

της νεολαίας. Αυτός ο τρομακτικός φόβος δεν πρέπει να αποθαρρύνει τους 

εκπαιδευτικούς και τους πολιτιστικούς κριτικούς να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις σε 

μια σημερινή γενιά νέων, οι οποίοι είναι όμηροι των περιπετειών μιας μεταβαλλόμενης 

οικονομικής τάξης αλλά και κληρονόμοι της μειωμένης ελπίδας. Οι εκπαιδευτικοί 

έχουν να αντιμετωπίσουν με ένα νέο είδος μαθητή που σφυρηλατείται μέσα στις 

οργανωτικές αρχές που διαμορφώνονται από τη διασταύρωση της ηλεκτρονικής 

εικόνας, της λαϊκής κουλτούρας και μια επιτακτική αίσθηση της απροσδιόριστης 

ασάφειας. 

  Ανακεφαλαιώνοντας ,μια μεταμοντέρνα παιδαγωγική πρέπει να αντιμετωπίσει 

τις μεταβαλλόμενες στάσεις, παραστάσεις και επιθυμίες αυτής της νέας γενιάς νεολαίας 

με διαφορές ως προς φυλή, την τάξη, το φύλο τη θρησκεία και τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό. Αλλά αυτές οι διαφορές πρέπει να γίνουν κατανοητές όχι μόνο από το 

πλαίσιο των αγώνων αλλά και από μια κοινή αντίσταση που δείχνει την ελπίδα και τη 

δυνατότητα. Μας υπενθυμίζει τη σημασία της γλώσσας της δημόσιας ζωής, του 

δημοκρατικού αγώνα και των επιταγών της ελευθερίας, της ισότητας και της 

δικαιοσύνης. Η μεταμοντέρνα παιδαγωγική που σέβεται την Ετερότητα πρέπει να 

εκφράζεται μέσω ενός πολιτικού σχεδίου που να εμπεριέχει  κυρίως μια κριτική 

αντίληψη για το πώς ο εαυτός αναγνωρίζει τους άλλους ως υποκείμενα παρά ως 

αντικείμενα της ιστορίας. Η ένταξη της αυτοκριτικής ως πολιτικής και ηθικής 
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πρακτικής καθιστά τους μαθητές υπεύθυνους για τον εαυτό τους αλλά και για τους 

άλλους.46 

Οι εκπρόσωποί της υιοθετούν μια ατομοκεντρική στροφή στην εκπαίδευση, 

επικροτούν την διερευνητική ανακάλυψη της γνώσης και αναγνωρίζουν τη 

σπουδαιότητα της κοινωνικής εναρμόνησης και συνταύτισης θεωρώντας ότι η 

τελευταία διαδραματίζεται εντός ενός πλαισίου πολυφωνίας και διαφορετικότητας. 

όπου ο καθένας επιδιώκει να του αποδοθεί η ατομικότητά του. Κυρίαρχο στοιχείο της 

σκέψης τους η αμφισβήτηση της αντικειμενικότητας , η αποδοχή και η εκτίμηση της 

διαφορετικότητας, υποστηρίζουν δε την άποψη ότι η γνώση οικοδομείται μέσα από μια 

διαδικασία αλληλεπίδρασης , φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και ως εκ τούτου 

ερμηνεύεται ως κατασκευή. Δεν αποδίδουν αξία στις «μακροαφηγήσεις » καθόσον 

αυτές εξυπηρετούν την συγκάλυψη των αντιθέσεων, απεναντίας υπερασπίζονται την 

ενεργοποίηση των κινήτρων και των εσωτερικών δυνάμεων για την επίτευξη της 

δημιουργικότητας της καινοτομίας και για την απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων 

στις ανθρώπινες δραστηριότητες.47 

2. 2. Φιλοσοφία της Διαφοράς  Gilles Deleuze και Felix Guattari 

Στην σύγχρονη κοινωνική πολυπλοκότητα λοιπόν ,διαπιστώνεται ότι απειλείται 

η διάρρηξη της κοινωνική συνοχής και παράλληλα η πολιτεία βρίσκεται σε πολιτική 

αδυναμία προς επίλυση του προβλήματος που αναφύεται .Ο πυρήνας της διάρρηξης 

εστιάζεται στην ευάλωτη ετερότητα, η οποία οδηγείται σε αποκλεισμένες κοινωνικές 

ταυτότητες ενώ παράλληλα εντοπίζεται και το βαθύτατο έλλειμμα που κυριαρχεί στην 

εκπαίδευση στο ζήτημα αυτό.  

Στην ευρύτερη κοινωνία και στο σχολείο ειδικότερα, η αποδεκτή ταυτότητα 

εκπροσωπεί κάποιες κυρίαρχες αξίες και νόρμες ενώ η ταυτότητα της ευάλωτης 

                                                           

46   Giroux on Postmodern Education     ανακτήθηκε απόhttp://neamathisi.com/literacies/chapter-6-

critical-literacy-pedagogy/giroux-on-postmodern-education 

Giroux, Henry. 1999. “Border Youth, Difference and Postmodern Education.” Pp. 93-115 in Critical 

Education in the New Information Age, edited by P. McLaren. Lanham MD: Rowman and Littlefield, 

pp.108-112. 

47 Ματσαγγούρας, Η., (2009)Εισαγωγή στις Επιστήμες της Παιδαγωγικής :Εναλλακτικές 

Προσεγγίσεις,Διδακτικές Προεκτάσεις  Αθήνα :Gutenberg σελ.273-295 

 

http://neamathisi.com/literacies/chapter-6-critical-literacy-pedagogy/giroux-on-postmodern-education
http://neamathisi.com/literacies/chapter-6-critical-literacy-pedagogy/giroux-on-postmodern-education
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ετερότητας χαρακτηρίζεται ως περιθωριακή, κοινωνικά επικίνδυνη με αποκλίνουσα και 

παράνομη συμπεριφορά και ηθικά αποτρόπαιη. Κάνοντας μια αναδρομή και 

μελετώντας την φιλοσοφία της ταυτότητας διαπιστώνουμε ότι ο όρος « 

διαφορετικότητα» δεν ήταν γνώρισμα της φιλοσοφίας της ταυτότητας πιο συγκεκριμένα 

η φιλοσοφική διάσταση της ταυτότητας εμπεριέχει μια εσωστρέφεια, μια μοναχικότητα, 

μια ταύτιση και παραμένει αναλλοίωτη και άφθαρτη. 48 

Ωστόσο από τα μέσα του 20ου  αιώνα, υπάρχει  ένας επαναπροσδιορισμός της 

ταυτότητας, με την εμφάνιση της φιλοσοφίας της διαφοράς,  με πρωτεργάτη τον Hegel 

και στη συνέχεια Deleuze,Guattari Derrida, Foucault ,Butler . Ξεχωριστή θέση κατέχει 

ο στοχαστής και φιλόσοφος Deleuze στους μεταστρουκτουραλιστές, διότι δεν 

εστιάζεται μόνο στην ανάλυση του τρόπου λειτουργίας και δόμησης της κοινωνικής 

πραγματικότητας αλλά επικεντρώνεται να φανερώσει την πολυπλοκότητα και την 

ετερογένεια που ενυπάρχει στην κοινωνική πραγματικότητα. Σε συνεργασία με τον 

Guattari προτείνουν, μια νέα εννοιολογική πολιτική χωρίς επιβεβλημένη στράτευση, με 

συνεχή κονστρουκτιβισμό αξιών και αντιξοοτήτων. Κεντρικός άξονας της φιλοσοφίας 

του, είναι η έννοια της διαφοράς η πολλαπλότητα, η ανομοιογένεια και η διαφωνία 

Αντίθετος με το στενό πλαίσιο των ταυτοτήτων,  υπερασπιζόμενος τη μετουσίωση τους. 

Στο έργο του Dialogues, ο Deleuze, εξετάζει τον φιλοσοφικό  πλουραλισμό και 

επισημαίνει τον οδυνηρό ρόλο της κλασσικής φιλοσοφίας δηλαδή να τροφοδοτεί το 

δομικό σύστημα της εξουσίας με τη γνώση που τους εξυπηρετεί. 49 Η δε κρατική 

εξουσία, αποδεχόμενη την ταυτιστική λογική στην ιεραρχική της δομή ελέγχει και 

ομογενοποιεί όλες τις εκδηλώσεις του κοινωνικοπολιτικού γίγνεσθαι. 50 

Στο Difference and Repetition ο Deleuze ασχολείται με τη δυναμική κατάσταση 

του σύμπαντος που την διέπει η συνέχεια και η ρευστότητα. Στο συνολικό έργο του 

πραγματεύεται αυτή την ρευστότητα, η οποία θα πρέπει να επιλυθεί με την οντολογία 

της διαφοράς και όχι των αντιθέσεων. Μέσα στο σύμπαν όλα τα όντα αλληλεπιδρούν, 

διατηρώντας τα χαρακτηριστικά τους. Μέσα στο χωρόχρονο τα όντα επανέρχονται με 

                                                           
48 Καραβάκου Β., Κεφαλά (2018) Σύγχρονες εκπαιδευτικές και διδακτικές προκλήσεις για τον ευάλωτο 

Άλλο. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ενηλίκων στο Η φιλοσοφία ως διάσταση και προοπτική στη δια βίου 

μάθηση Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας σελ. 233-251 

49Deleuze,G.,&Parnet,C.,(1987)Dialoguesμτφρ.Tomlinson,H.,&Habberjam,B.,London: The Athlone 

Press p.88 

50 Ακριβόπουλος, Η.,(2008) Διαφορά και Επιθυμία :Η Κοινωνικοπολιτική οντολογία των Gilles Deleuze 

και  Felix Guattari  Μεταπτυχιακή εργασία 
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διαφορικά στοιχεία. Επιστρέφουν και επαναλαμβάνονται στο χώρο και στο χρόνο ως 

διαφορετικά. Σε αντίθεση, η ταυτότητα των όντων είναι παράγωγο της νοητικής και της 

συμπεριφορικής ανθρώπινης κατάστασης. 51 Συνεπώς η διαφορά αποτελεί μια φυσική 

θέση η οποία προϋπάρχει, κατανοεί και αντιλαμβάνεται τα γεγονότα ζητήματα μέσω 

της ταυτότητας και της αναπαράστασης (υπόστασης). Σύμφωνα με τον Williams, ο 

Deleuze καθορίζει, ιεραρχεί τη διαφορά κάτω από το πρίσμα της ταυτότητας και της 

αναπαράστασης ειδικότερα δε οι δυο αυτές κατηγορίες δημιουργούν ένα δογματικό 

τρόπο σκέψης.52 

Στο βιβλίο του Difference and Repetition μας τροφοδοτεί με μια εικόνα της 

φιλοσοφικής ιστορίας στην οποία η διαφορά εξαρτάται από τέσσερις πυλώνες της 

λογικής :ταυτότητα, αντίθεση , αναλογία και ομοιότητα,53 οι οποίες αποτελούν και τις 

πτυχές της λογικής τα τέσσερα άκρα της διαμεσολάβησης .Η διαφορά λοιπόν 

διαμεσολαβείται ερχόμενη σε επαφή με τις πτυχές της λογικής. Επιπροσθέτως, o 

Deleuze υποστηρίζει κατηγορηματικά ότι η διαφορά δεν είναι άρνηση. Αφενός υπάρχει 

η κυρίαρχη νόρμα των ταυτοτήτων της κανονικότητας, αφετέρου υπάρχει και η 

αρνητικότητα, οι διαφορετικές ταυτότητες που παρεκλίνουν της κανονικότητας. Είναι 

σκόπιμο λοιπόν η διαφορά, να απεκδυθεί τη άρνηση και να προσεταιριστεί την 

κατάφαση, μετά δε τον απεγκλωβισμό της άρνησης τότε μόνο η καταφατική διαφορά 

θα αποδεχθεί το διαφορετικό και θα σταματήσει να το αντιλαμβάνεται ως αρνητικό της 

υπόστασης.54 

Οι Gilles Deleuze και Felix Guattari κατακρίνουν το παραδοσιακό μοντέλο που 

δομείται θεμελιώνεται στην εικόνα του δέντρου της γνώσης με επιβολή διπόλων, όπως 

θετικό /αρνητικό, κανονικό /μη κανονικό, ικανό /ανίκανο. Στη συνέχεια ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού ήταν να επικυρώνει την εμπέδωση αυτών των αντιθέσεων. Η ριζωματική 

(γραμμικότητα) ανάπτυξη του δέντρου της γνώσης κινείται σε διακρίσεις και 

ιεραρχήσεις που κατανέμουν τους μαθητές/γνώστες σε κατηγορίες. Το επόμενο βήμα 

είναι ο αποκλεισμός κάποιων από αυτές τις κατηγορίες. Σε αντίστιξη ,οι δυο φιλόσοφοι 

                                                           
51 -Deleuze, G. (2004). Difference and Repetition (P. Patton, μτφρ.). London:Bloomsbury 

52 -Williams, J. (2003).Gilles Deleuze’s Difference and Repetition 

. Edinburgh University press: Edinburgh 

53 https://en.wikipedia.org/wiki/Difference_and_Repetition 

54  Deleuze, G. (2004). Difference and Repetition (P. Patton, μτφρ.). London:Bloomsbury 

https://en.wikipedia.org/wiki/Difference_and_Repetition
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μέσα από την έννοια του ριζώματος (A thousand plateaus: Capitalism and 

schizophrenia, London, The Athlone Press, 1987) προσφέρουν ένα νέο τρόπο σκέψης 

ένα γνωσιολογικό μοντέλο που ασκεί κριτική στην παραδοσιακή γνώση και 

αποδέχονται την απουσία προκαθορισμένων κανονικοτήτων. 55 

Η ριζωματική μέθοδος, ξεκινάει από την διάκριση μεταξύ ριζώματος και 

δένδρου, αιτίου και αποτελέσματος ή αντίθεση στη σκέψη αλλά ουσιαστικά, είναι ένας 

τρόπος δημιουργίας πλουραλισμού. Δηλώνει ότι οι διακρίσεις είναι λειτουργικές 

κατασκευές και παρέχουν τη δυνατότητα ύπαρξης διαφορετικών τρόπων σκέψεως οι 

οποίοι αλληλοεπικαλύπτονται και μετασχηματίζονται.«Η διαφορά δεν είναι φαινόμενο 

αλλά το νοούμενο που βρίσκεται εγγύτερα στο φαινόμενο. Κάθε φαινόμενο αναφέρεται σε 

μια ανισότητα από την οποία αυτό εξαρτάται…»56 Στο απόσπασμα αυτό διαφαίνεται η 

οντολογική προτεραιότητα της έννοιας της διαφοράς έναντι της ταυτότητας, γεγονός 

που της επιτρέπει να προνοεί για την ετερότητα σε όρους ειλικρίνειας και 

αυθεντικότητας. 57.Σε αντίθεση, η λογική του αποκλεισμού ξεκινά από το φόβο του 

διαφορετικού που ισοδυναμεί με παθολογία (που αποκτά χαρακτηριστικά παθολογίας) 

58. 

Η διαφορά, είναι ο άξονας όπου στηρίζεται η αναγνώριση των 

διαφορετικοτήτων σε όρους εμμένειας και όχι σε όρους καθυπόταξης προς μια 

πρωταρχική ταυτότητα. η οποία συνήθως εκλαμβάνεται ως ένα είδος μεζούρας ένα 

είδος standard σύμφωνα με την οποία εκτιμώνται οι διαφορετικότητες – ετερότητες. 

(Καραβάκου,2015)59Η μεζούρα αυτή ενυπάρχει στη κοινωνική διαστρωμάτωση, 

κατέχει ισχύ και δύναμη, ασκεί εξουσία και έλεγχο είναι κυρίαρχη και αποκτά 

κοινωνική αποδοχή. Στη σύγχρονη κοινωνική πολυπλοκότητα οτιδήποτε παρεκκλίνει 

από αυτή τη λογική είναι καταδικαστέο και οφείλει να αποκλειστεί από την εκπαίδευση 

και την κοινωνία. Έτσι προκύπτει, η διάκριση ανάμεσα στην ισχυρή κυρίαρχη 

κοινωνική νόρμα της πλειοψηφίας και την ανίσχυρη μειοψηφία που εκπροσωπούν οι 

                                                           
55 Καραβάκου  Β.,(2015) Σύγχρονα θέματα εργασιακής, κοινωνικής ηθικής και εκπαιδευτικής πολιτικής 

για άτομα με αναπηρία. Πανεπιστημιακές σημειώσεις ΠΑΜΑΚ 

 56  Deleuze, G.,(2004)     Difference and repetition, London, Continuum, 2004, p.280) 

57 ό.π. Καραβάκου,2015 

58 ό.π. Καραβάκου,Κεφαλά2018 

59 ό.π. Καραβάκου,2015 
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μειονοτικές ομάδες ,διαφορετικών εθνικοτήτων, μετανάστες, ομοφυλόφιλοι ,άτομα με 

αναπηρίες, άστεγοι, άνεργοι….κτλ. 

Στον αντίποδα της λογικής του φόβου και του αποκλεισμού μπορούμε να 

υιοθετήσουμε την έννοια του γίγνεσθαι των Gilles Deleuze και Felix Guattari που 

αντικατοπτρίζει μία δυναμική και εξελικτική ματιά στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών 

σχέσεων των ατόμων ανεξάρτητα από τις διαφορές τους. Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη 

διαδικασία, κατέχει η επιθυμία η οποία εμπεριέχει ένα επαναστατικό δυναμικό 

ενέργειας που δύναται να μεταλλάξει το υποκείμενο σε κάτι που δεν είναι αλλά 

ενδόμυχα το επιθυμεί .( Καραβάκου,2015)60 

Ο Deleuze αναφέρεται στις δυο όψεις του αληθινού το  «δυνητικό» (virtuel) και 

το«ενεργώς υπάρχον» (actuel). Το δυνητικό είναι το αθέατο πεδίο των μη-

ενεργοποιημένων δυνητικοτήτων, μέσα στις υποστάσεις το οποίο υπάρχει είναι 

αληθινό. αντιτίθεται όμως στο δυνατό ((possible) Σύμφωνα με τον Deleuze, «το 

δυνητικό ανήκει στην Ιδέα και δεν μοιάζει με το ενεργώς υπάρχον. Η Ιδέα είναι μια 

εικόνα χωρίς ομοίωση. Το δυνητικό δεν ενεργοποιείται μέσω ομοιώσεως αλλά μέσω 

αποκλίσεως και διαφοροποιήσεως» 61 

Η ανεμπόδιστη έκφραση της επιθυμίας είναι ζωτικής σημασίας για την 

αυτονομία και τον αυτοπροσδιορισμό του κάθε ανθρώπου. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να 

αναγνωρίζεται σε οποιαδήποτε μειονοτική ή ευάλωτη ομάδα. 62 

Εν κατακλείδι, οι φιλόσοφοι της διαφοράς, προωθούν το σκεπτικό  να 

σκεπτόμαστε διαφορετικά επιμένουν ότι έχουμε τη δυνατότητα να μεταμορφώσουμε τη 

ζωή μας αν αλλάξουμε τη δύναμη της σκέψης, η οποία δεν θα κατευθύνεται από μια 

συστημική λογική για την δημιουργία ενός νέου γίγνεσθαι χωρίς αποκλεισμούς . Θα 

μπορούσαμε να ζήσουμε διαφορετικά εάν αντιληφθούμε τον κόσμο διαφορετικά, να 

δημιουργήσουμε νέες ιδέες, να βρούμε τον τρόπο να αντισταθούμε στις καταπιεστικές 

σχέσεις εξουσίας. (Foucault (1980/2000) για ένα μέλλον με ελπίδες και όνειρα μιας 

                                                           
60 ό.π. Καραβάκου,2015 

61 ό.π. (Deleuze, 2010: 175, στο Τσικριτσή Θ.,(2018) Από τον κοινωνικό αποκλεισμό στη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση: Ένα εγχείρημα θεωρητικής θεμελίωσης της συμπερίληψης με βάση το έργο 

των Μισέλ Φουκώ και Ζιλ Ντελέζ Μεταπτυχιακή εργασία 

 

62 ό.π. Καραβάκου,2015,2018 
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υπέροχης μεταμόρφωσης.63 Είναι υπέρμαχοι του επαναπροσδιορισμού της 

παραδοσιακής διδασκαλίας και της θεσμικής εκπαίδευσης για να μπορέσει η 

μεθοδολογία εκπαίδευσης να γίνει συμπεριληπτική . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ JACQUES DERRIDA 

3.1. Γιατί  Jacques Derrida (1930-2004) 

Δεδομένου ότι ο κεντρικός πυρήνας της εργασίας μας είναι η Ετερότητα, θα 

επιχειρήσουμε να αναστοχαστούμε, στην πάντα επίκαιρη σκέψη του φιλοσόφου της 

Ετερότητας που ερευνά ηθικά και πολιτικά ζητήματα της μετανεωτερικότητας. Ο 

Ευρωπαίος διανοητής Derrida, θεωρείται μια από τις κορυφαίες προσωπικότητες της 

πνευματικής ζωής εποχής μας. Ο Derrida στοχάζεται σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών 

όπως δημοκρατία ,δίκαιο, δικαιοσύνη, διαφορά, αποδόμηση φιλοξενία, ηθική αυτό 

όμως που κυριαρχεί στη σκέψη του είναι ότι οφείλουμε να σκεφτούμε πολιτικά και 

ηθικά τον άλλον ως μοναδικό «άλλο» πέρα από κάθε μορφή ιδιοποίησης του .  

Ο Jacques Derrida γεννήθηκε στις 15 Ιουλίου  1930, στο Ελ Μπιάρ της 

Αλγερίας από Γαλλοεβραίους γονείς όπου και παρέμεινε έως το 1951 θεωρείται δε, από 

τους σημαντικότερους φιλοσόφους του 20ου αιώνα. Κατά την εφηβεία του 

εντυπωσιασμένος από την ακμή της φιλοσοφίας και από τις επισκέψεις γάλλων 

διανοητών στο Αλγέρι, άρχισε να ασχολείται με το γραπτό λόγο, έγραφε ποιήματα τα 

οποία δημοσιεύτηκαν σε τοπικά έντυπα .64Στην ηλικία των 19 χρόνων μετανάστευσε 

στο Παρίσι και  από το 1952 έως το 1956 σπούδασε στο École Normale Supérieure, απ' 

όπου και πήρε το πτυχίο του στη φιλοσοφία. Παράλληλα έλαβε και  πτυχίο 

Φιλοσοφίας, Εθνολογίας και Γραμμάτων από τη Sorbonne. Κατά τη διάρκεια των 

σπουδών του είχε την ευκαιρία να συνδεθεί στενά με κορυφαίους διανοητές, όπως ο 

                                                           
63 290 St.Pierre, E. A. (2004) Deleuzian Concepts for Education: The subject undone 

Educational Philosophy and Theory, Vol. 36, No. 3, 2004 σελ. 283-296 

 

64 Κολιού,Κ.,(2008)Ζακ Ντερριντά Εφημερίδα το Βήμα  ανακτήθηκε από   

https://www.tovima.gr/2008/11/24/archive/zak-nterinta/ 
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Μπουρντιέ Bourdieu και ο Foucault Φουκώ. Στα δύο αυτά Πανεπιστήμια διετέλεσε 

αργότερα καθηγητής φιλοσοφίας. Απεβίωσε στο Παρίσι, στις 9 Οκτωβρίου 2004. 

Στην σύγχρονη φιλοσοφία ,το όνομά του είναι ταυτισμένο με την αποδόμηση 

που προέρχεται από τη γαλλική λέξη déconstruction. H Αποδόμηση, η διαφωρά και η 

ετερότητα είναι ο ουσιαστικός πυρήνας της σκέψης του Derrida στο πρώιμο έργο του 

.Μετά το 1980 υπάρχει μια στροφή στη σκέψη του αλλά οι ίδιοι προβληματισμοί,  

συνεχίζουν να απασχολούν τη σκέψη του στη ύστερη νεωτερικότητα , με κεντρικό 

πυλώνα τη φιλοξενία. Η λεγόμενη θεωρία της «αποδόμησης» είναι μια κριτική της 

λογοτεχνίας έρχεται σε αντιπαράθεση με τις απόψεις των στρουκτουραλιστών, που 

υποστήριζαν την διασύνδεση γλώσσας και νοήματος και κειμένου και αντικειμενικής 

πραγματικότητας. Ο Derrida αποφεύγει να δώσει ορισμό της Αποδόμησης 

ισχυριζόμενος ότι η δύναμη του όρου έγκειται στην α-δυνατότητά της και την 

απροσδιοριστία της. Σκοπός της είναι η αποφυγή δημιουργίας αμετακίνητων κανόνων,  

κριτηρίων, μεθόδων και πρακτικών. Επισημαίνει την ευθύνη που έχουμε να 

αναστοχαστούμε σε γεγονότα και καταστάσεις, αν και πολλοί ισχυρίζονται  ότι αυτό 

είναι αδύνατο. Με τον ανωτέρω συλλογισμό λοιπόν υπάρχει διασύνδεση της 

αποδόμησης με την δημιουργικότητα, την επινόηση , την αμφισβήτηση σε οτιδήποτε 

θεωρείται δεδομένο, αδιαμφισβήτητο ή εθιμικά προβλεπόμενο.65 

Θα μπορούσαμε να ορίσουμε την αποδόμηση, ως μια στρατηγική η οποία δεν 

έχει αρχή και τέλος, ως μια « διεύρυνση » των ορίων της σκέψης της λογικής που 

επικεντρώνεται στην ασάφεια και στην αντίφαση στο νόημα. φιλοδοξεί να φανερώσει 

την πολλαπλότητα νοημάτων στη γλώσσα .66Σύμφωνα με τον Καλοκύρη, είναι η 

διάνοιξη ενός δρόμου που θα δώσει την δυνατότητα στον εντελώς άλλο να εισέλθει είτε 

αναφέρεται αυτό το « άλλο» στον άνθρωπο, στο ζώο, στη φιλοσοφία είτε γενικότερα 

στο άλλο μέλλον. 

Επιπλέον, η επινόηση και η ανοιχτότητα με το μέλλον διασυνδέεται με το 

αίτημα της δικαιοσύνης καθώς η έννοια της αποδόμησης αφορά τη δικαιοσύνη επειδή 

επιμελείται της ετερότητας και αντιτίθεται στη λογική των αποκλεισμών. Σε αυτό το 

πνεύμα συλλογισμού ο Critchley αναφέρεται στο όρο «φιλοσοφία της διστακτικότητας» 

η οποία είναι εξέλιξη της φιλοσοφίας της διαφοράς με πρωταρχικό  μέλημα της, την 

                                                           
65 ό.π. Καραβάκου,2015 σελ.19-20 

66 Κολιού,Κ.,(2008)Ζακ Ντερριντά Εφημερίδα το Βήμα  ανακτήθηκε από   

https://www.tovima.gr/2008/11/24/archive/zak-nterinta/ 

https://www.tovima.gr/2008/11/24/archive/zak-nterinta/


 

 

37 

 

ετερότητα και την διαφορετικότητα. Συνεπώς η αποδόμηση είναι μια πράξη κατάφασης 

της ετερότητας του «άλλου», μια κατάφαση που σύμφωνα με τον Derrida είναι άνευ 

όρων, χωρίς καμία προϋπόθεση.67 

Κατά τον Καλοκύρη, σκοπός της αποδόμησης είναι ότι επιτρέπει να δει κανείς 

μέσα από την υποτιθέμενη σταθερότητα κειμένων, καταστάσεων, έναν «άλλο» τρόπο 

σκέψης μια « άλλη» λογική που έχει καταπιεστεί και αποκλειστεί από την ιστορία της 

μεταφυσικής.68 

Το κέντρο βάρους της σκέψης του Derrida είναι το άσβεστο αίτημα απόδοση 

της δικαιοσύνης στον Άλλο που επανειλημμένα αποκλείεται από την κυριαρχία του 

Ιδίου. 

3.2.Ο Άλλος σε συνάρτηση με την δημοκρατία  

Η δημοκρατία είναι σύνθετη λέξη από το δήμος και κράτος είναι η επικράτηση 

του λαού. Στο πολίτευμα της δημοκρατίας η εξουσία πηγάζει από το λαό ασκείται και 

οφείλει να υπηρετεί το συμφέρον του λαού. Ουσιαστικά εκείνοι που έχουν την εξουσία 

αλλά και τη δύναμη είναι το σύνολο των ατόμων που έχουν πολιτικά δικαιώματα ο « 

δήμος»  δηλαδή .Τι γίνεται όμως για τους υπόλοιπους οι οποίοι  δεν ανήκουν στο δήμο; 

Πώς τους αντιμετωπίζει η δημοκρατία; Έχουν και εκείνοι τη δύναμη να άρχουν; να 

εξουσιάζουν να προτείνουν έχουν δικαιώματα στην εργασία στην εκπαίδευση στην 

ελευθερία σκέψης . 

Στο δήμο ανήκουν όσοι έχουν πολιτικά δικαιώματα οι υπόλοιποι εκτός δήμου 

βρίσκονται σε θέση αποκλεισμού συνεπώς η δημοκρατία αποκλείει τον « άλλο»  που 

είναι εκτός δήμου .Ο άλλος, ως ξένος βρίσκεται σε θέση αποκλεισμού αλλά και ο άλλος 

ως ευρισκόμενος σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες βιώνει  και εκείνος τον αποκλεισμό.  

Ποιός είναι ο ρόλος της δημοκρατίας;. 

Σύμφωνα με τον Derrida, η δημο-κρατία θα πρέπει να «αφήνεται να προσβληθεί 

από αυτό(ν) που έρχεται ή αυ-τό(ν) που έρχεται-συμβαίνει, από το(ν) ελευσόμενο άλλο». 

69
 

                                                           
67 ό.π. Καραβάκου,2015 σελ.19-20 

68 Καλοκύρης Γεράσιμος (επιμ.),2015 Η πολιτική και ηθική σκέψη του Jacques Derrida, Αθήνα: 

Πλέθρον, . 

 

69J. Derrida, Voyous, Παρίσι: Galilée, 2003, σ. 13 (εφεξής V) (αγγλικά: Rogues. Two Essays on Reason, μτφρ. 

Pascale-Anne Brault & Michael Naas, Στάνφορντ: Stanford University Press, 2005, σ. xiv, εφεξής R). 
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Αν η δημοκρατία δεν ανοίξει τις πόρτες της στο καινούργιο που έρχεται σε αυτό  

που μελλοντικά πρόκειται να διαδραματιστεί  λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε 

συνθήκες που διαμορφώνονται τότε δεν έχει αρκετά δημοκρατικά στοιχεία . Αν 

παραμένει «κλειστή» απέναντι σε αυτό(ν) που έρχεται, αυτό που πρόκειται να της συμβεί 

στο μέλλον, τότε δεν είναι αρκετά δημοκρατική. 

Οραματίζεται τη δημοκρατία, σε ένα πλαίσιο ευρύτερο του έθνους κράτους και  

μέλλει να έρθει reste à venir.Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Derrida μιλάει για ελευσόμενη 

δημοκρατία. Την δημοκρατία την αναμένουμε να έρθει είναι μελλοντική, κατ΄ 

επανάληψη να στοχεύει και εργάζεται για το βέλτιστο (συνεχώς βελτιώνεται)με 

απώτερο σκοπό την συνεχή βελτίωσή της, προσπαθώντας να καλύψει την οποιαδήποτε 

ανεπάρκεια ενυπάρχει  εντός της. 

Η ελευσόμενη δημοκρατία δεν περιορίζεται στην βελτίωση ενός πολιτικού 

συστήματος ή στην παραχώρηση της ιδιότητας του πολίτη σε όλους. Ουσιαστικά είναι 

το άνοιγμα της δημοκρατίας χωρίς προϋποθέσεις στο Άλλον που έρχεται ως μέλος της 

κοινότητας, της οικογένειας  ανθρώπου ,ζώου ή θεού, ως φίλος ή ως εχθρός. 

Έτσι, όπως επισημαίνει ο Καλοκύρης ο Derrida αναφέρεται στην «ελευσόμενη 

δημοκρατία ως μια δημοκρατία που δεν θα θεμελιώνεται ουσιαστικά στην ιδιότητα του 

πολίτη […] που δεν θα ήταν θεμελιωμένη στους υπηκόους ως πολίτες».
70

 

Αναφερόμενος στην ελευσόμενη δημοκρατία τονίζει ότι δεν αποτελεί 

μελλοντική παρουσία και την διαχωρίζει από την ουτοπία. Ως προς την ουτοπία δεν 

υφίσταται στο παρόν αλλά φιλοδοξεί να εδραιώσει την παρουσία της στο μέλλον. 

Αντιθέτως η ελευσόμενη δημοκρατία είναι όχι μόνο α-τοπική αλλά και ά-χρονη. 

Η ουτοπία κατανοείται και πλαισιώνεται εκ των προτέρων σε  ένα πρότερο 

παρόν ή ένα παρελθόν, η πραγμάτωσή της δε μεταφέρεται  σε ένα μελλοντικό ορίζοντα. 

Επί πλέον, η ουτοπία, συνδέεται πάντα με την αισιόδοξη, ιδεαλιστική, σχεδόν άπιαστη 

τελειότητα. Όμως η έλευση του ριζικά Άλλου δεν μπορεί να συμβεί στο μελλοντικό 

ορίζοντα της ουτοπίας διότι όλα είναι προκαθορισμένα εκ των προτέρων. 

                                                                                                                                                                          
  

70 Idiomes, nationalités, déconstructions. Recontre de Rabat avec Jacques Derrida, ειδικό τεύχος του 

περιοδικού Cahiers intersignes, τχ. 13, Φθινόπωρο 1998, σ. 259. Παρατίθεται από τον Βαγγέλη Μπιτσώρη 

στο άρθρο του «Ζακ Ντερριντά: Από την κυριαρχία σε ένα πέραν του κοσμοπολι- τισμού», Ποίηση, τχ. 

25, Άνοιξη-Καλοκαίρι 2005, σ. 43. Καλοκύρης Γεράσιμος (επιμ.),2015 Η πολιτική και ηθική σκέψη του 

Jacques Derrida, Αθήνα: Πλέθρον, 
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Η ελευσόμενη δημοκρατία παίρνει εντολή, διατάσσεται να εφαρμόσει 

κατεπείγουσες διαπραγματεύσεις. Εφόσον αναμένουμε( reste à venir) την 

ολοκληρωμένη δημοκρατία οφείλουμε να αγωνιστούμε για την πραγμάτωση  της 

βελτιωσιμότητά της. Επιπροσθέτως μας κινητοποιεί σε μια αντίσταση προς κάθε μορφή 

εξουσίας πολιτική, οικονομική, μιντιακή, ιδεολογική, θρησκευτική πολιτισμική που 

θέτει όρια προς την ελευσόμενη δημοκρατία .71Το δύσκολο διακύβευμα της 

δημοκρατίας είναι η μετουσίωσή της με σκοπό να αγκαλιάσει τον Άλλον που βρίσκεται 

σε θέση αποκλεισμού. 

Η ελευσόμενη δημοκρατία λοιπόν ως αναβίωση του δήμου ως κατάσταση μη 

αποφασισιμότητας, μεταστοιχειώνει ισχυροποιημένες και εδραιωμένες νόρμες, 

προσδοκίες και τοποθετεί το υποκείμενο ως μοναδικό συμβάν ως απόφαση απόκρισης 

και υπευθυνότητας απέναντι στον Άλλον.72 

3.3.Δικαιοσύνη και Δίκαιο 

Ο Derrida χρησιμοποιεί τη λέξη τη μη αποδομήσιμη  δικαιοσύνη πολύ αργά 

στην πορεία του και προσπαθεί να διαχωρίσει να κάνει διάκριση  τη λέξη δικαιοσύνη 

από το αποδομήσιμο δίκαιο, το νόμο. Ερευνώντας το έργο του «Ισχύς νόμου» 

παραθέτουμε τις επισημάνσεις του φιλοσόφου. Ο Derrida επισημαίνει ότι Το δίκαιο 

είναι μια επιτρεπόμενη –έγκυρη, νόμιμη βία που αυτό-αιτιολογείται για το ότι οφείλει 

να εφαρμοστεί ακόμα και αν η αντίθετη πλευρά την χαρακτηρίσει άδικη. Η 

εφαρμοσιμότητα του νόμου δεν είναι μια δεύτερη δυνατότητα που έρχεται επικουρικά 

αλλά είναι η ισχύς του νόμου που εμπλέκεται στην έννοια της δικαιοσύνης με την 

ευρύτερη έννοια του δικαίου. 73 

Πώς να διακρίνει κανείς ανάμεσα στην ισχύ του νόμου «force de la loi» αυτή 

την ισχύ νόμου «force de loi»  και αφετέρου στη βία που κρίνεται πάντοτε ως άδικη; 

Ποια διαφορά υπάρχει ανάμεσα στην ισχύ που κρίνεται ως νόμιμη και αφετέρου  στη 

βία που εμπεριέχει την αδικία; 

                                                           
71 J. Derrida, Το Πανεπιστήμιο άνευ όρων, μτφρ.-σημειώσεις Βαγγέλης Μπιτσώρης, Αθήνα: Εκκρεμές, 

2004, σ. 17 (γαλλικά: L’université sans condition, Παρίσι: Galilée, 2001, σ. 16). 
72  Μακρής, Σ.,(2015) Η ετερότητα ως ηθική της φιλοξενίας στη σκέψη του Jacques Derrida στο 

Πολιτική Επιστήμη Κοινωνικός Μετασχηματισμός& Θεωρίες της Δημοκρατίας Αθήνα: Εκδόσεις 

Σιδέρης σελ.321 

 

73 Derrida J. (1994, 2015) Ισχύς Νόμου μτφρ.Μπιτσώρης B.  Πατάκης: Αθήνα σελ.16-17 
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Μια ερώτηση περί των θεμελίων του δικαίου της επιτακτικής ηθικής και της πολιτικής 

από πού αντλεί μια τόσο μεγάλη ισχύ μέσα από την παράδοσή μας; 

Σύμφωνα με τον Pascal η Δικαιοσύνη είναι ισχύς .74Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να 

αποδοθεί εάν δεν έχει την ισχύ να επιβάλλεται. Η δικαιοσύνη χωρίς τη ισχύ είναι 

αδύναμη ενώ η ισχύς χωρίς τη δικαιοσύνη είναι τυραννική. Είναι αναγκαίο να 

πορεύονται μαζί η δικαιοσύνη με την ισχύ  και να είναι ισχυρό αυτό που είναι σωστό και 

δίκαιο  ή να είναι σωστό και δίκαιο αυτό που είναι ισχυρό.Η δικαιοσύνη απαιτεί την 

προσφυγή στην ισχύ συνεπώς η αναγκαιότητα της ισχύος εμπεριέχεται στο σωστό δίκαιο 

της δικαιοσύνης.75 

Είναι εμφανές ότι ο Pascal επηρεάστηκε από τον Montaigne ο οποίος 

υποστήριζε την ύπαρξη ενός « μυστικιστικού θεμελίου»  ως προς την  αυθεντία των 

νόμων . Άρα οι νόμοι διατηρούνται στη βάση της πίστης εμπιστοσύνης  όχι επειδή είναι 

δίκαιοι αλλά επειδή είναι νόμοι. Πρόκειται για το μυστικιστικό θεμέλιο της αυθεντίας 

τους, δεν έχουν κάτι άλλο. Όποιος υπακούει σ΄αυτούς, επειδή είναι δίκαιοι, δεν 

υπακούει ακριβώς με τον τρόπο που οφείλει να υπακούσει.76 

O Montaigne είχε γράψει ότι το ίδιο το δίκαιο είχε «νόμιμες μυθοπλασίες» πάνω 

στο οποίο στηρίζεται η ορθότητα της δικαιοσύνης του. Επανερχόμαστε στο  

«μυστικιστικό θεμέλιο της αυθεντίας». Η έναρξη της αυθεντίας ,η θεμελίωση,  θέση 

του νόμου καθώς θεωρείται αυτονόητο ότι δεν μπορούν να στηριχθούν στον εαυτό τους 

είναι καθεαυτές από μόνες τους μια βία χωρίς θεμέλιο. 

Για την ακρίβεια δεν είναι ούτε τυπικά νόμιμες ούτε μη νόμιμες όσον αφορά την 

θεμελίωσή τους. Υπερνικούν τη αντίθεση του θεμελιωμένου ή του μη θεμελιωμένου 

και γενικότερα τη δομή structure.Το δίκαιο είναι αποδομήσιμο είτε διότι είναι 

οικοδομημένο σε καθοδηγητικούς παράγοντες που μπορούν να μετασχηματιστούν με 

στόχο την βελτίωσή τους είτε γιατί το έσχατο θεμέλιο του η δόμησή του δεν είναι 

θεμελιωμένη. Επειδή το δίκαιο δομείται διασφαλίζεται λοιπόν  και η δυνατότητα της 

αποδόμησής του. Η δικαιοσύνη όμως επ΄ ουδενί λόγω δεν είναι αποδομήσιμη. Η 

δυνατότητα όμως αποδόμησης του δικαίου είναι δικαιοσύνη. Το δίκαιο δεν είναι 

                                                           
74 ό.π.σελ. 24--31 

75 Pascal  (1976) Pensées et opuscules  Léon  Branschvicg Hachette :Paris   αποσπ. 298  σελ.470 στο 

Derrida J. (1994, 2015) Ισχύς Νόμου μτφρ.Μπιτσώρης B.  Πατάκης: Αθήνα σελ 32-34 

76 Montaigne Essais (1962) III.,  ch. XIII   «De l ΄ « expérience»  coll.  «Bibliothèque de la Pléiade» 

Gallimard : Paris p.1203 



 

 

41 

 

δικαιοσύνη  είναι ένα χαρακτηριστικό της δικαιοσύνης, ένα μέσο υπολογισμού της 

συνεπώς επειδή η δικαιοσύνη εμπεριέχει πολλές παραμέτρους και ιδιαίτερα, απαιτεί να 

υπολογίσουμε και το ανυπολόγιστο77 

Η δικαιοσύνη είναι ένα πέρασμα μια δίοδος την οποία ακολουθούμε ανάλογα με 

τις εμπειρίες μας. Ο Derrida στο ίδιο έργο του προσεγγίζει τον άλλον μέσω του 

γλωσσικού προβλήματος. Κάνει ένα συσχετισμό της δυνατότητας επικοινωνίας με τον 

άλλον στη γλώσσα του με την δυνατότητα απόδοσης δικαιοσύνης. Είναι δίκαιο να 

αποδίδουμε δικαιοσύνη μέσω ενός γλωσσικού ιδιώματος το οποίο είναι κατανοητό από 

μάρτυρες ,δικαστές κατηγορούμενους εκείνοι που δικάζουν η δικάζονται και 

γενικότερα όλα όσοι εμπλέκονται στην απονομή της δικαιοσύνης. Εάν δικάζεται 

κάποιος σε ένα γλωσσικό ιδίωμα το οποίο δεν του είναι κατανοητό, αφ ενός είναι 

άδικο, αφετέρου δημιουργείται μια κατάσταση βίας από το σύνολο των προσώπων που 

εκπροσωπούν την άσκηση της δικαιοσύνης ή του δικαίου. Δημιουργείται λοιπόν η βία 

της αδικίας που συνίσταται στο να δικάζονται οι άλλοι, όσοι δεν κατανοούν το ιδίωμα 

μέσω του οποίου ισχυρίζεται κανείς ότι « εγένετο δικαιοσύνη». Ο Άλλος είναι το θύμα 

της γλωσσικής αδικίας παρόλο που ο άλλος κατέχει ένα γλωσσικό ιδίωμα το οποίο δεν 

λαμβάνεται υπόψη δεν είναι σεβαστό και αποδεκτό.78 

Η αποδόμηση της δικαιοσύνης συμπεριλαμβάνει μια διττή κίνηση η οποία 

εμπεριέχει την απεριόριστη ευθύνη ενώπιων της μνήμης που αφορά την απαρχή την 

ιστορία και το νόημα των εννοιών της δικαιοσύνης των νόμων των αξιών των αρχών  

και των κανόνων. Ο πυρήνας της αποδόμησης εστιάζεται στο μέλημα για μια ιστορική 

και ερμηνευτική μνήμη. Το μέλημα αυτό ισοδυναμεί με την ευθύνη που έχουμε 

ενώπιον μιας κληρονομιάς και μιας δέσμευσης. Η δέσμευση αυτή καθιστά την 

αποδόμηση συνυφασμένη με την άπειρη δικαιοσύνη. 

Πρωταρχικά όμως για να είμαστε δίκαιοι με την δικαιοσύνη πρέπει να την 

αφουγκραστούμε να κατανοήσουμε την προέλευσή της, τι ζητάει από εμάς 

κατανοώντας ότι όλη αυτή η διαδικασία γίνεται διαμέσου ορισμένων λειτουργιών, 

δομών .Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η δικαιοσύνη αφενός απευθύνεται σε 
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ενικότητες και ιδιαίτερα στην ενικότητα του Άλλου και αφετέρου αποβλέπει στην 

καθολικότητα.79 

Από πού προέρχεται η δικαιοσύνη; Τι θέλει από εμάς;  Πότε Είναι δίκαιες οι αποφάσεις 

της δικαιοσύνης; 

Στα ερωτήματα απαντά ο Ντερριντά με τρία παραδείγματα αποριών: 

Πρώτη απορία 

Για να είναι μια απόφαση δίκαιη και σωστή πρέπει να εναρμονίζεται με κανόνες 

και ταυτόχρονα χωρίς κανόνες να εκδηλώνει και να διατηρεί το νόμο αλλά και να τον 

αναστέλλει σε κάθε περίπτωση να τον μεταλλάσει να τον επανεφευρίσκει και 

γενικότερα και να διέπεται από μια νέα φρεσκάδα jugemenet;à nouveau frais. Κάθε 

ετυμηγορία είναι διαφορετική και απαιτεί μια εξειδικευμένη ερμηνεία και μοναδική την 

οποίαν κανένας εγγεγραμμένος κανόνας δεν μπορεί να εγγυηθεί. 

Δεύτερη απορία  

Η απόφαση της δικαιοσύνης νομικά πρέπει να αρχίζει με την αυτόβουλη 

απόφαση αυτενέργεια να κατανοείς, να μελετάς, να μαθαίνεις, να ερμηνεύεις και να 

υπολογίζεις τον κανόνα. Υπάρχει συνδυασμός της ανεπικρισίας με την αποδόμηση. Το 

ανεπίκριτο δεν μόνο ο ενδοιασμός ανάμεσα σε δυο αποφάσεις. Είναι η εμπειρία ενός 

πράγματος το οποίο είναι αλλότριο προς την τάξη του υπολογισμού και του κανόνα και 

οφείλει παραταύτα να υποταχθεί σε μια αδύναμη απόφαση αφού εμπεριέχει χωρίς να 

αγνοήσει το δίκαιο και τον κανόνα .Το ανεπίκριτο είναι εδραιωμένο σε κάθε διαδικασία 

λήψεων απόφασης. 

Η δεύτερη απορία, συνίσταται στο αν υπάρχει η αποδόμηση της δικαιοσύνης,  

τότε αυτή βασίζεται στη ιδέα της άπειρης δικαιοσύνης ,άπειρη διότι ποτέ δεν 

ελλατώνεται δεν συρρικνώνεται διότι οφείλεται στον Άλλον, διότι έχει έλθει η έλευση 

του Άλλου. 

Τρίτη απορία 

Ο ορίζοντας είναι το όριο του ανοίγματος που σηματοδοτεί είτε τη πρόοδο είτε 

μια αναμονή .Η στιγμή της απόφασης είναι μια τρέλα σύμφωνα με τον Kierkegaard.Η 

σωστή και δίκαιη απόφαση η οποία χαρακτηρίζεται από τη διακοπή της ηθικο 

πολιτικής περίσκεψης που πρέπει να σχίσει τον χρόνο και να αψηφήσει τις διαλεκτικές. 

Δεν υπάρχει ορίζοντας αναμονής Εξ αιτίας της επείγουσας ανάγκης της επίσπευσης της 
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δικαιοσύνης. Ίσως υπάρχει ένα ελευσόμενο μέλλον που θα πρέπει να το διακρίνουμε 

από το τυπικό μέλλον. 

Το τυπικό μέλλον αναπαράγοντας το παρόν , ως ένα τυπικό μέλλον στερείται το 

άνοιγμα την έλευση του άλλου χωρίς την οποία δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη 

είναι ελευσόμενη πρέπει να μέλλει να έλθει. 

Αυτό το μέλλειν ελθείν πρέπει να το είχε και θα το έχει πάντοτε80 

Συμπερασματικά η δικαιοσύνη αφενός υπερβαίνει τον νόμο αφετέρου είναι 

απαραίτητος ο νόμος. Ως φιλόσοφος της αποδόμησης ο Derrida την ταυτίζει με την 

δικαιοσύνη ενώ το δίκαιο το ταυτίζει με το κράτος και τη βία. 

Η δικαιοσύνη χρειάζεται την διαδικασία της αποδόμησης του μετασχηματισμού 

της μεταρρύθμισης την βελτιωσιμότητα. Παρόλο που είναι ξένη με τη διαδικασία  

απαιτεί την πολιτική δράση και  τις στρατηγικές .Αυτό που είναι ξένο με τη στρατηγική 

απαιτεί την στρατηγική. Αυτό είναι και η διπλή δέσμευση. Ενάντιος στο δίκαιο της 

βίας, αντίμαχος της βίας που τοποθετείται ως θεμέλιος λίθος στο νεωτερικό δίκαιο 

οραματίζεται μια ελευσόμενη δικαιοσύνη θαυματουργική, μεσσιανική χωρίς 

μεσσιανισμό που θα εξετάζει με μεγάλη ακρίβεια την Ιστορία  και θα αποκαθιστά τον 

συμβατικό χρόνο, επουλώνοντας τις πληγές της νεωτερικότητας. 

3.4. Ιστορική αναδρομή της φιλοξενίας 

Κατά την αρχαιότητα το έθιμο της φιλοξενίας ήταν ένας ιερός θεσμός. Η 

ανάπτυξη του εθίμου προέκυψε από τις κοινωνικές πολιτικές συνθήκες που 

επικρατούσαν .Οι άνθρωποι διένυαν μεγάλες αποστάσεις για διάφορους λόγους για να 

επισκεφτούν μια πόλη όπου διοργανώνονταν γιορτές ή αγώνες ,οδοιπόροι με άλογα και 

κάρα . 

Αξιωματούχοι της εποχής οικοδομούν δεσμούς μεταξύ τους μέσω των σχέσεων 

που θεμελίωσαν κατά την φιλοξενία του ενός στον οίκο του άλλου. Ο θεσμός ήταν μια 

επιτακτική ανάγκη και οι ταξιδιώτες έπρεπε να εξασφαλίσουν την ειρηνική και 

απρόσκοπτη διαμονή τους. Οι ξένοι ήταν ιερά πρόσωπα και προστάτες τους ο Ξένιος 

Δίας και η Αθηνά η Ξενία, όπως και οι Διόσκουροι Κάστωρ και Πολυδεύκης. 

Η φιλοξενία ακολουθούσε μία ιεροτελεστία και παρέχονταν σε κάθε ξένο , ο 

οποίος ανεξάρτητα από την τάξη που ανήκε , μπορούσε να μείνει σε ειδικό δωμάτιο , 

τον ξενώνα. Είχε σημαντική κοινωνική δύναμη , διότι μπορούσε να συνδέει άτομα 
                                                           
80 ό.π.σελ.60-79 



 

 

44 

 

οποιαδήποτε τάξης, ακόμη και απλούς πολίτες με βασιλιάδες. Ο ξένος βέβαια της 

εποχής του Όμηρου , δεν ήταν τουρίστας αλλά αγγελιοφόρος , εξόριστος , ταξιδιώτης. 

Η αποδοχή του ξένου λεγόταν «εστιάν»» «ξενίζειν»  ή «ξενοδοχείν» Ο κύριος του 

σπιτιού «Ξενιστής» ακολουθούσε το τυπικό της φιλοξενίας  που περιελάμβανε τη 

υποδοχή του ξένου την προσφορά του «θρόνου» για να καθίσει λουτρό, φαγητό, ποτό 

ακολουθούσε γιορτή για την υποδοχή του και αφού ο ξένος ευχαριστηθεί το γεύμα του  

τον ρωτούσαν «ποιος είναι» «ποιος είναι ο λόγος της επίσκεψής του» και τα αιτήματά 

του .Η διαδικασία ολοκληρώνονταν με προσφορά δώρων 81 

Στην Οδύσσεια εγκωμιάζεται η ορθολογική διαχείριση της φιλοξενίας ιδιαίτερα 

στα λόγια του Μενέλαου. διαφαίνεται η υπερίσχυση της μετριοπάθειας και η αποφυγή 

των υπερβολών. «Εγώ θυμώνω πάντα με όσους γι΄αυτόν που φιλοκόνεψαν περίσσια 

αγάπη δείχνουν και όχτρα περισσή καλύτερα το μέτρο να κρατούμε»82 Αντιθέτως στην 

Παλαιά Διαθήκη υπερισχύει η φιλοξενία της  περίσσειας ο οικοδεσπότης προσφέρει 

υπέρμετρη γενναιοδωρία  πολλά περισσότερα από όσα έχει την δυνατότητα να 

προσφέρει και σύμφωνα με τον Derrida  η φιλοξενία τίθεται υπεράνω μιας επιτακτικής 

ηθικής και προτάσσει το καθήκον της φιλοξενίας έναντι όλων των άλλων καθηκόντων.  

Ο Αβραάμ υποδέχεται με μεγάλη ευχαρίστηση τους τρεις ξένους, δίνει εντολή να 

φέρουν νερό να πλύνουν τα πόδια τους να φέρουν ψωμί να ετοιμάσουν πίτες, τρυφερό 

μοσχάρι, με μεγάλη γενναιοδωρία ετοίμασε ένα πλουσιοπάροχο γεύμα για τους ξένους. 

(Γένεσις 18:1-8)83 

Ο Λωτ αρνείται να παραδώσει τους φιλοξενούμενούς του στους Σομοδίτες 

κακοποιούς ,βιαστές φονιάδες και θέτει τους κανόνες φιλοξενίας την ασφάλεια των 

                                                           

81  Μαρωνίτη,Δ.Ν.,  Πόλκα,Λ., Κ. Τουλούμη.Κ., Ομηρικοί θεσμοί ΙΙ. Η φιλοξενία και το 

«δώρο»ανακτήθηκε Ιούλιος 2019 από 

 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/encyclopedia/epic/page_111.html 

82  Όμηρος (2015)  Ομήρου Οδύσσεια  μτφρ.Καζαντζάκη –Κακριδή 0,69-72 

 

83 Η Αγία Γραφή .Παλαιά και Καινή Διαθήκη 1997 Αθήνα: Ελληνική Βιβλική Εταιρία σελ.24 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/encyclopedia/epic/page_111.html
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φιλοξενουμένων υπεράνω των ηθικών του υποχρεώσεων προς την οικογένειά του 

συγκεκριμένα προς τις κόρες του.(Γένεσις 19:1-9)84 

Ο Καλοκύρης αναφερόμενος στις δυο αφηγήσεις φιλοξενίας χαρακτηρίζει την 

μεν φιλοξενία του Αβραάμ «απροϋπόθετη» και  «υπερβολική» .Οι τρεις ξένοι ήρθαν 

απρόσμενα και ο Αβραάμ δεν τους απευθύνει καμία ερώτηση αναφορικά με την 

ταυτότητά τους,  το όνομά τους, από πού  έρχονται και τον τόπο προέλευσής τους .εν 

τούτοις υπάρχει μια σχέση εξουσίας ανάμεσα στον Κύριο και στον δούλο-

υπηρέτη.Ειδικότερα O Κύριος παντός οίκου είναι ο Θεός ενώ ο Αβραάμ λογίζεται ως 

δούλος του Κυρίου. Ο Αβραάμ προσφέρει μια φιλοξενία χωρίς όρους που πλησιάζει 

την απροϋπόθετη φιλοξενία του Derrida . Η απόφαση του Αβραάμ ολοκληρώνεται με 

το αν δεχθούν οι άλλοι την φιλοξενία και σύμφωνα με τον Derrida ο Θεός αποφασίζει. 

Ο Αβραάμ κάνει ότι είναι δυνατόν αλλά κατά βάθος γνωρίζει ότι υπακούει στον Άλλον 

στο απολύτως Άλλο στον Θεό85.Οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ οικοδεσπότη και 

φιλοξενούμενου κυρίου και δούλου  εξελίσσονται κάτω από ένα θρησκευτικό μανδύα.86 

Στην δεύτερη βιβλική αφήγηση φιλοξενίας μας υπενθυμίζει το ερώτημα που 

θέτει ο Καντ «Πρέπει να παραδώσεις το φίλο σου που τον παρέχεις στέγη φιλοξενίας 

στους δολοφόνους; »και η απάντησή του Καντ είναι καταφατική «ναι, δεν πρέπει να 

ψεύδεσαι ακόμα και στους δολοφόνους.» Ο Καντ στηρίζει «την υποκειμενική 

ηθικότητα, το καθήκον να λες την αλήθεια στον άλλον ισοδυναμεί με το καθήκον 

σεβασμού προς τον άλλον και προς την κοινωνία.»87. Ο Derrida εκφράζεται όμως με 

αμφισημία αφενός υπερασπίζεται το κοινωνικό δίκαιο αφετέρου ισχυρίζεται ότι 

καταστρέφεται και το δικαίωμα του ψεύδεσθαι το δικαίωμα να φυλάξεις κάτι για τον 

εαυτό σου ,να αντισταθείς στην απαίτηση για αλήθεια για την ομολογία ή για τη δημόσια 

διαφάνεια.»88  Είναι προτιμότερο να θυσιάσουμε το καθήκον της φιλοξενίας παρά να 

                                                           
84 Η Αγία Γραφή .Παλαιά και Καινή Διαθήκη 1997 Αθήνα: Ελληνική Βιβλική Εταιρία σελ.25-26 

85   Jacques Derrida (1995(Συνομιλίες μτφρ.Γκινοσάτης Δημ. Αθήνα: Πλέθρον  σελ.37 

86  Νικολακοπούλου, Ε., (2017) Η έννοια της φιλοξενίας στον Jacques Derrida Αδημοσίευτη 

διπλωματική ανακτήθηκε από 

87 Ντερριντά Ζ.,& Ντυφουρμαντελ (2006) Περί φιλοξενίας μτφρ.Μπιτσώρης Β. Αθήνα:Εκκρεμές σελ.87 

88 ό.π.σελ.87 
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έρθουμε σε αντιπαράθεση με το καθήκον της αληθοέπειας, να αγνοήσουμε το καθήκον 

που συμβάλλει στη συνοχή της ανθρώπινης κοινωνικότητας.89 

Ο φιλοξενούμενος είναι ένας ξένος και οφείλει να παραμένει έστι.Η φιλοξενία 

που του παρέχουμε παραμένει υπό προϋποθέσεις και καθορίζεται από το απροϋπόθετο 

δίκαιο της δικαιοσύνης. 

Το ενδιαφέρον του Derrida εστιάζεται στους ανταγωνιστικούς ηθικούς κανόνες 

και κατά πόσο στο όνομα του απόλυτου δώρου της φιλοξενίας πρέπει να θυσιάσουμε 

την ασφάλεια και την προστασία της οικογένειας μας, των ανθρώπων που αγαπάμε; 

Σύμφωνα με την Judith Still, ο  Derrida κατακρίνει την υπερίσχυση μέσα στη 

δομή της φιλοξενίας ενός αναίσχυντου προτύπου που αφορά τον σύζυγο, τον πατέρα, 

το αφεντικό, τον κύριο του σπιτιού. 

. Στις ιστορίες προς τις οποίες ο Derrida κατευθύνει την προσοχή μας, ο πατριάρχης δεν 

προστατεύει τις γυναίκες του τις εγκαταλείπει στη σεξουαλική αρπαγή για να σώσει τον 

εαυτό του ή τον αρσενικό φιλοξενούμενό του.90 

Η φιλοξενία επανέρχεται στις μέρες μας ως αντικείμενο μελέτης πολλών 

επιστημών όχι όμως ως πανανθρώπινη αξία. Οι κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές 

συγκυρίες συνετέλεσαν στην διαφοροποίηση της άσκησης της φιλοξενίας μέσα στο 

χώρο και στο χρόνο. Σε αυτό συνετέλεσαν η εφαρμογή ξενοφοβικών πρακτικών, η 

άρνηση διάβασης των συνόρων προς τους μετανάστες η κατασκευή φραχτών κατά 

μήκος των συνόρων. Είναι σίγουρο ότι έχει παρέλθει η ιδεατοποιημένη φιλοξενία και 

σήμερα επικρατεί η αφιλοξενία που εφαρμόζεται ως πολιτική από πολλά κυρίαρχα 

κράτη .Η διαδικασία της αφιλοξενίας επικεντρώνεται στον βίαιο αποκλεισμό ανθρώπων 

που είναι θύματα επαναλαμβανόμενων πολεμικών συγκρούσεων ή εμφυλίων πολέμων 

που αναγκάζονται να φύγουν από την πατρίδα τους για την υπεράσπιση των ατομικών 

τους δικαιωμάτων που καταπατούνται. 

Από την άλλη πλευρά, η αντιμετώπιση των ανθρώπων με χαρακτηρισμούς όπως 

«χωρίς χαρτιά »  ή το σχέδιο νόμου από τον γάλλου υπουργό Ντεμπρέ  που υποχρέωνε 

τους ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώνουν την άφιξη ή την αναχώρηση κάποιου ξένου η 

άρνηση σε αυτή την υποχρέωση θεωρείται «αδίκημα φιλοξενίας» τι επίπτωση έχει στον 

                                                           
89 ό.π.σελ.91 

90 Judith Still, (2010)Derrida and Hospitality:Theory and Practice, Εδιμβούργο:Edinburgh University 

Pressς.72 στο Γεράσιμος Καλοκύρης( 2017) Η ηθική της φιλοξενίας Ο Ζακ Ντερριντά για την 

απροϋπόθετη και την υπό όρους φιλοξενία .Αθήνα: Πλέθρον  
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πολιτισμό στη γλώσσα μιας χώρας που εκλαμβάνει την φιλοξενία ως αδίκημα; Τι έχει 

απομείνει από την αρχή της φιλοξενίας όταν θεωρείται αδίκημα και μετατρέπεται σε 

έγκλημα; 

Στον αντίποδα ,την αδυναμία του κράτους έρχεται να συμπληρώσει ο 

εθελοντισμός που εκπροσωπείται από εκατοντάδες ανώνυμους πολίτες που 

δραστηριοποιούνται προσφέρουν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους για την υλική και 

ηθική υποστήριξη των μεταναστών και προσφύγων που αγωνίζονται για την προώθηση 

του ανθρωπισμού, κόντρα στην ξενοφοβία και τον ρατσισμό απ’ όπου κι αν 

εκπορεύονται.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε τους Ανιχνευτές της Μυτιλήνης στους οποίους 

απονεμήθηκε  το «βραβείο John McCain για τον Ηγετικό Ρόλο στο Κοινωφελές Έργο»  

Κατά τη άφιξη των εκατοντάδων ανθρώπων πιστοί στις παραδόσεις του ελληνικού 

προσκοπισμού εργάστηκαν για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Όταν οι 

προσφυγικές ροές αυξήθηκαν το καλοκαίρι του 2015 δεν δίστασαν να πέσουν με 

αυτοθυσία στη θάλασσα για να σώσουν ανθρώπινες ζωές ,να προσφέρουν την αγάπη 

τους, ένα πιάτο φαγητό, ένα στεγνό ρούχο, ένα ποτήρι νερό εκτός δε της προσωπικής 

εργασίας στήσιμο σκηνών ,συγκέντρωση τροφίμων και διανομή γευμάτων είχαν να 

παλέψουν με τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις της τοπικής κοινωνίας με το 

ρατσισμό και την ξενοφοβία. Το παράδειγμά τους συνέβαλε τα μέγιστα για την 

διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και ευαισθητοποίησε και ενεργοποίησε  την 

παγκόσμια κοινότητα.91 

3.5. Ο Άλλος, ο Ξένος  η Ηθική και η φιλοξενία 

Ο στοχασμός του Derrida όσον αφορά το θέμα της φιλοξενίας που 

αντιπροσωπεύει  που εννοιολογεί την υποδοχή του άλλου ως άλλου επικεντρώνεται με 

βάση τον διαχωρισμό ανάμεσα στην απροϋπόθετη και τη υπό όρους φιλοξενία. Ο 

Derrida αποσκοπεί στην ανάδειξη της λογικής που καθορίζει την έννοια της φιλοξενίας. 

Η λογική της φιλοξενίας ρυθμίζεται από μια ανεπίλητη απορία ή μια διπλή εντολή που 

εμπεριέχει μια αντίφαση. Από τη μια πλευρά υπάρχει η απεριόριστη, χωρίς 

περιορισμούς φιλοξενία που μας διατάσσει να παρέχουμε φιλοξενία στον οποιονδήποτε 
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άλλο χωρίς όρους, προϋποθέσεις ή ανταλλάγματα και ονοματίζεται «απροϋπόθετη 

φιλοξενία». Από την άλλη υπάρχουν οι νόμοι της φιλοξενίας που διέπονται από όρια 

και υπό προϋποθέσεις πολιτικές δικαιικές ή ηθικές.Ο φιλοξενούμενος δεν έχει μόνο 

δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις πρόκειται για τη «φιλοξενία υπό όρους». Δεν είναι 

απόλυτο το δικαίωμα στη φιλοξενία και δεν εκχωρείται αυτοδίκαια στον Άλλον ,τον 

ξένο. Το δικαίωμα της φιλοξενίας πραγματοποιείται τόσο σε κοινωνικό επίπεδο σε ένα 

προσωπικό χώρο όσο και σε πολιτικό επίπεδο στο κράτος. 92Το δικαίωμα στην 

φιλοξενία δεσμεύει έναν οίκο, μια οικογένεια, μια εθνοτική ομάδα. Όλοι ακολουθούν 

και σέβονται ένα δίκαιο που είναι αποδεκτό από όλους και είναι εγγεγραμμένο μέσα 

τους ως αντικειμενική ηθικότητα.  

Παράδειγμα φιλοξενίας υπό όρους αναφέρει ο Kant Καντ στο έργο του « Προς 

την αιώνια ειρήνη». Επικροτεί την ύπαρξη ενός κοσμοπολιτικού δικαίου που πρέπει να 

περιορίζεται στην κατοχύρωση της καθολικής φιλοξενίας. Ο ξένος δεν έχει δικαίωμα 

μόνιμου επισκέπτη αλλά περιορίζεται σε «δικαίωμα επίσκεψης» και «κοινωνικής 

συναναστροφής» όπως έχουν όλοι οι άνθρωποι βάσει του δικαιώματος της ισότητας και 

«της κοινής κατοχής της επιφάνειας της γης» Η φιλοξενία του Kant, αν και καθολική 

προσφέρεται υπό προϋποθέσεις .Ο φιλοξενούμενος οφείλει να σεβαστεί πρακτικές και 

κανόνες που λειτουργούν στο οίκο φιλοξενίας, να παρουσιαστεί να πει το όνομά του, να 

δηλώσει την ταυτότητα του να εγγυηθεί για αυτήν  και κυρίως να μη επιδείξει εχθρική 

συμπεριφορά προς το πρόσωπο του οικοδεσπότη. Συνεπώς ο Άλλος στην υπό όρους 

φιλοξενία του Καντ εισέρχεται με τους δικούς μας όρους. Γίνεται υποκείμενο δικαίου93 

Σε αντίστιξη, η σκέψη του Καντ Kant καθοδηγεί τον Derrida στο συλλογισμό 

μιας οικουμενικής φιλοξενίας ,η οποία είναι άνευ όρων, μια ηθική φιλοξενία η οποία 

υποδέχεται τον ξένο χωρίς περιορισμούς, χωρίς όρια με όλη την ξενότητα του που 

χαρακτηρίζεται με μια καθολική ανοιχτότητα προς το άλλο ως Άλλο.  

 Με την απροϋπόθετη φιλοξενία, ο ξένος έχει τη δυνατότητα να αποφύγει τη βία της 

αφομοίωσης και μέσω της δεοντολογικής φιλοσοφίας του προσφέρεται ένας 

εναλλακτικός τρόπος σκέψης μέσω κοσμοπολιτικών καθηκόντων από τη θέση της 

                                                           
92 -Κακολύρης, Γεράσιμος (2017)Η ηθική της φιλοξενίας, Ο Ζακ Ντερριντά για την απροϋπόθετη και την 

υπό όρους φιλοξενία .Αθήνα:Πλέθρον σελ.52-54 

 

93 π.ο.σελ.55-56 Γεράσιμος Καλοκύρης( 2017) Η ηθική της φιλοξενίας 
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ιδιαιτερότητας. Κατά τον Derrida , «η δικαιοσύνη απευθύνεται πάντοτε στην 

ιδιαιτερότητα, στην ιδιαιτερότητα του άλλου, παρά ή ακόμα και επειδή υποκρύπτει την 

καθολικότητα» .94 

Το άνοιγμα στη έλευση του Άλλου ή η ανευ όρων φιλοξενία οδηγεί σε ένα  

παράδοξο που ο Derrida το ονομάζει απορία ,αδιέξοδο. Αφενός η άνευ όρων υποδοχή 

ακυρώνει το σπίτι της φιλοξενίας,  αφετέρου η υπό όρους φιλοξενία είναι ανεπαρκής με 

το πνεύμα της φιλοξενίας δεν διεκδικεί καθόλου κυριαρχία στο σπίτι, ανοίγοντας την 

πόρτα όχι μόνο στον προσκεκλημένο επισκέπτη αλλά την απροσδόκητη επίσκεψη , του 

άγνωστου ξένου. Η φιλοξενία όμως δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς περιορισμούς 

αλλά όταν τίθενται όρια στην εφαρμογή της τότε εμφανίζεται η ανάγκη για το άνοιγμά 

της . Συνεπώς η δυαδικότητα της φιλοξενίας είναι αδιαχώριστη δεν μπορεί να υπάρξει 

μια σύνθεση ή μια διαλεκτική επίλυση των δυο νόμων. Παρουσιάζει μια αντινομία που 

δεν μπορούμε να επιλύσουμε και δεν υπόκειται στην διαλεκτική δοκιμασία . Υπάρχει 

δηλαδή ένας «διπλός νόμος» δυο επιταγές που οδηγούν κάθε ενέργεια φιλοξενίας 

ταυτόχρονα σε διαφορετική κατεύθυνση95 

Επιπλέον, οι ανταγωνιστικοί νόμοι δεν έχουν μια συμμετρία αλλά μια περίεργη 

ιεραρχία.Ο απροϋπόθετος νόμος της φιλοξενίας είναι υπεράνω των νόμων της υπό 

όρους φιλοξενίας. Παρόλο που ο νόμος είναι πάνω από τους νόμους ,χρειάζεται τους 

νόμους ,τους απαιτεί, οι οποίοι με τη σειρά τους δεν τον αποδέχονται, τον απειλούν ,τον 

διαφθείρουν ή τον διαστρέφουν96  

 Έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση της ηθικής της φιλοξενίας που διαφέρει από τον 

Καντ σχετικά με την ανθρωπιστική παρέμβαση. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα «Τί πρέπει 

να κάνω;» όμως δεν μπορεί να υπάρξει μια τελική απάντηση δεδομένου ότι υπάρχουν 

                                                           
94 Jacques Derrida, ‘Force of Law: The “Mystical Foundation of Authority”’, Cardozo Law 

Review 921, 1990, p. 955. στο Gideon Baker  (2010) The 'Double Law' of 

Hospitality: Rethinking cosmopolitan ethics in humanitarian intervention  

Volume: 24 issue: 1, page(s): 87-103   SAGE Publications  ανακτήθηκε από 

https://doi.org/10.1177/0047117809348689   

 

95 
7 

Derrida, ‘Force of Law, p. 967 στο στο Gideon Baker  (2010) 

96 Ντερριντά, Ζ.,& Ντυφουρμαντελ, Αν., (2006) Περί φιλοξενίας μτφρ.Μπιτσώρης Β. Αθήνα:Εκκρεμές 

σελ.99-101 

 

https://doi.org/10.1177/0047117809348689


 

 

50 

 

δυο λειτουργικές επιταγές στην ηθική της φιλοξενίας. Η αδυναμία ανάληψης απόφασης 

καθορίζει και το καθήκον μας προς τους Άλλους. Η φιλοσοφική δεοντολογία 

συνεπάγεται μια διαρκή αμφισβήτηση ανάμεσα στα δυο καθήκοντα που εκφράζουν οι « 

υπό όρους» και «άνευ όρων φιλοξενία.» 

Και εδώ έχουμε μια δέσμευση σε αυτό το σημείο έγκειται και η α-πορία η οποία 

είναι μη οδός αποτελεί τον όρο της όδευσης για τον Derrida αν δεν υπήρχε η απορία 

δεν θα μπορούσαμε να πορευθούμε να βρούμε το δρόμο μας .Η διάνοιξη του δρόμου 

ενέχει την απορία. Αυτή η έλλειψη δυνατότητας να βρει κάποιος το δρόμο του αποτελεί 

και το όριο της ηθικής.97Δηλαδή όσον αφορά την απόφαση φιλοξενίας στο σκεπτικό 

του Derrida αυτή η αδυνατότητα να εκφέρω μια κρίση, η ανεπικρισία ανοίγει το δρόμο, 

απαιτεί μια νέα απόφαση ,γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση  της ευθύνης. 

Συνοπτικά, η ηθική ως ευθύνη για τον άλλον είναι η φιλοξενία ,η φιλοξενία 

είναι το όνομα εκείνου που ανοίγει  τον εαυτό του στο πρόσωπο του Άλλου, που 

υποδέχεται: «Το πρόσωπο πάντα προσφέρεται για ένα καλωσόρισμα και το 

καλωσόρισμα  υποδέχεται μόνο ένα πρόσωπο»98 

Το αντιφατικό της ηθικής της φιλοξενίας είναι όσο πιο απόλυτη και υπερβολική 

γίνεται τόσο μεγαλώνει ο φόβος της μετατροπής σε μη ηθική, αδυνατώντας να 

υπερασπίσει τον οίκο , τον οικοδεσπότη αλλά και τον ίδιο τον φιλοξενούμενο από τη 

ενδεχόμενη βία όπως στην περίπτωση του Λωτ. Εν τούτοις για τον περιορισμό των 

κινδύνων της απροϋπόθετης φιλοξενίας  ο Derrida υπερασπίζεται την ανάγκη ύπαρξης 

ορισμένων όρων έχοντας συνείδηση των περιορισμών που έθεσε ο Καντ στην καθολική 

φιλοξενία.99 

Η απάντηση του Derrida στην διπλή φύση της φιλοξενίας είναι η «διαπραγμάτευση» η 

«συνδιαλλαγή» 100ανάμεσα στους δυο τύπους φιλοξενίας αφενός στην επιθυμία  

κατοχής διατήρησης του οίκου μας της χώρας μας (υπό όρους φιλοξενία )και αφετέρου 

στην άρση δύναμη και εξουσίας (απροϋπόθετη φιλοξενία) Κάθε απόφαση να 

υποδεχθούμε τον Άλλον συγκροτεί μια «διαπραγμάτευση» ανάμεσα σε δυο επιτακτικές 

                                                           
97 Κακολύρης Γεράσιμος (επιμ.),2015 Η πολιτική και ηθική σκέψη του Jacques Derrida, Αθήνα: Πλέθρον    

σελ.325  

98 
 
Derrida, Adieu, p. 21. στο Gideon Baker  (2010) 

99 -Κακολύρης, Γεράσιμος (2017)Η ηθική της φιλοξενίας, Ο Ζακ Ντερριντά για την απροϋπόθετη και την 

υπό όρους φιλοξενία .Αθήνα:Πλέθρον σελ.73-75                                             

100 ό.π.σελ.88 
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ενέργειες των δύο μορφών φιλοξενίας ,αρχικά του «οικουμενικού Νόμου της 

απροϋπόθετης φιλοξενίας» που γίνει εντολή να υποδεχθούμε το κάθε Άλλον τον 

μετανάστη ,τον εξόριστο, τον πρόσφυγα, τον απάτριδα και γενικότερα κάθε 

εκτοπισμένο πρόσωπο101 και στη συνέχεια των «περιορισμένων όρων της φιλοξενίας» 

που προστατεύουν τα δικαιώματα του οικοδεσπότη, ελέγχουν τα όρια και διατηρούν 

την κυριότητα του οίκου ή του κράτους . 

3.6. Πολιτική Ανυποταξία και Νέα Διεθνής 

Θα συνδυάσουμε την προβληματική της φιλοξενίας σε πολιτικό επίπεδο. 

Τι επακόλουθο υπάρχει όταν ένα κράτος παρεμβαίνει στο θέμα της φιλοξενίας; 

«Σήμερα η σκέψη για την φιλοξενία προϋποθέτει μεταξύ άλλων πραγμάτων τη δυνατότητα 

οριοθέτησης των βαθμίδων ή των συνόρων: μεταξύ του οικογενειακού και του μη 

οικογενειακού ,μεταξύ του ξένου και του μη ξένου, του πολίτη και του μη πολίτη αλλά 

πρωτίστως  μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου………»102 

Από την ανωτέρω οριοθέτηση, δημιουργούνται δίπολα σχέσεων, εξουσιαστικοί 

μηχανισμοί ,στα οποία πρωταρχικό ρόλο αναλαμβάνει το κράτος το οποίο αποδέχεται 

την διάκριση μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου.  

«Τι συμβαίνει όταν ένα κράτος παρεμβαίνει όχι μόνο για να επιτηρεί αλλά και για 

απαγορεύει ιδιωτικές επικοινωνίες..»103 

Το κράτος ως ο απόλυτος κυρίαρχος του χώρου, τόπου, στο κατώφλι έχει την 

δυνατότητα παρέμβασης τότε για ποια φιλοξενία μιλάμε; Αλλά ακόμα και η ανάπτυξη 

της τεχνολογίας και γενικότερα οι τεχνοεπιστημονικες δυνατότητες ανατρέπουν το 

δικαίωμα στη φιλοξενία .Αν στο σπίτι μου το οποίο είναι απαραβίαστο έχει τη 

δυνατότητα παρέμβασης ο κρατικός μηχανισμός μέσω ελέγχου τηλεφωνίας, Internet  

τότε επικρατεί η βία, βιασμός του απαραβίαστου .Απειλείται η εσωτερικότητα του 

σπιτιού και κατ΄ επέκταση «η ακεραιότητα του εαυτού της αυτότητας» 

                                                           
101  Μπιτσώρης , Β.,(1998) «Φιλοξενία και Κοσμοπολιτισμός Ερωτήματα για τον Ζακ Ντερριντά» Αντί, 

τχ. 651 , σσ. 46-48.   ανακτήθηκε από http://www.frenchphilosophy.gr/wp-

content/uploads/2013/11/Bitsoris-V.-Filoxenia-kai-kosmopolitismos-erotimata-gia-ton-J.-Derrida.pdf 

 

102 ο.π.σελ 61 

103 ο.π.σελ.63 

http://www.frenchphilosophy.gr/wp-content/uploads/2013/11/Bitsoris-V.-Filoxenia-kai-kosmopolitismos-erotimata-gia-ton-J.-Derrida.pdf
http://www.frenchphilosophy.gr/wp-content/uploads/2013/11/Bitsoris-V.-Filoxenia-kai-kosmopolitismos-erotimata-gia-ton-J.-Derrida.pdf
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Η πολιτική θέση του Derrida ως προς την φιλοξενία διαφαίνεται στην άποψή 

του για την επέμβαση στο Kοσσυφοπέδιο αμφισβητώντας την έννοια της κυριαρχίας η 

οποία εμπεριέχει την εθνοτική την εθνικιστική αλλά και την θρησκευτική ιδεολογία. Ο 

Derrida δεν υποστηρίζει τους τρεις εμπλεκόμενους ούτε τον Μιλόσεβιτς ούτε τον UCK 

ούτε τοΝΑΤΟ για το λόγο ότι και οι τρεις ενδιαφέρονται για την εθνικοκρατική 

κυριαρχία. Η αμφισβήτηση της κυριαρχίας του έθνους δεν είναι προνόμιο μόνο του 

Derrida πολλοί φιλόσοφοι είχαν ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα .Σύμφωνα με τον 

Μπιτσώρη η πρωτοτυπία του ως προς την αποδόμηση της απόλυτης κυριαρχίας είναι 

ότι διαφοροποιείται από την έννοια του απροϋπόθετου και θέτει  βρίσκεται σε 

διαδικασία αμφισβήτησης για τα ερωτήματα που αμφισβητεί. Ο Derrida δεν ήταν 

ουδέτερος ,ήταν με το πλευρό μιας κατηγορίας πολιτών όχι μόνο Σέρβων αλλά και 

άλλων κρατών ένοιωθε δε, πως ήταν «σύμμαχος με τους αντιπολιτευόμενους τους 

αντιφρονούντες τους αντιστασιακούς »οι οποίοι χρησιμοποιώντας τη δύναμη του 

διαδικτύου μπορούν να ανατρέψουν την κρατική εξουσία ή την οικονομική και να 

περάσουν σε μια μετά δημοκρατική ταυτότητα , κοσμοπολιτική και να έρθουν σε μια 

κατάσταση που ο Derrida  ονομάζει «την μετά την ιδιότητα του πολίτη»affirmation 

méta-citoyienne. Η αντίσταση στην πολιτική κυριαρχία ισοδυναμεί με « πολιτική 

ανυποταξία» désobeissance civique η οποία είναι κίνητρο αμφισβήτησης της 

νομιμότητας του έθνους κράτους και πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και να λάβει την 

μορφή μιας επιτακτικής δικαιοσύνης ενός δικαιότερου νόμου. Αποτέλεσμα δε  της 

πολιτικής ανυποταξίας είναι η δημιουργία του δικτύου των πόλεων καταφυγίων «villes 

refuges » που ιδρύθηκε από τα μέλη του Διεθνούς κοινοβουλίου των Συγγραφέων όπου 

διετέλεσε Αντιπρόεδρος και ο Derrida. Αλλά και η αμφισβήτηση του νόμου Debré 

δηλώνει την πολιτική ανυποταξία σε ένα νόμο που χαρακτηρίστηκε «αδίκημα 

φιλοξενίας» για όσους είχαν την ευαισθησία να παρέχουν φιλοξενία σε όσους διέμεναν 

παράνομα στη Γαλλική επικράτεια τους επονομαζόμενους « sans papiers »104 

Ως σύγχρονος Σωκράτης αμφισβητεί τη θετική νομιμότητα του έθνους κράτους 

θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει μεταβολή του διεθνούς δικαίου και ταυτόχρονα 

                                                           
104  Μπιτσώρης , Β.,(1999) Απροϋπόθετο –κυριαρχία – πολιτική ανυποταξία (Όψεις της πολιτικής 

φιλοσοφίας του J. Derrida)», Νέα Εστία, τεύχ. 1716, Οκτώβριος 1999, σσ. 342-362. ανακτήθηκε από 

http://www.frenchphilosophy.gr/wp-content/uploads/2013/11/Bitsoris-V.-Aproypotheto-kyriarchia-

politiki-anypotaxia-1999.pdf 

http://www.frenchphilosophy.gr/wp-content/uploads/2013/11/Bitsoris-V.-Aproypotheto-kyriarchia-politiki-anypotaxia-1999.pdf
http://www.frenchphilosophy.gr/wp-content/uploads/2013/11/Bitsoris-V.-Aproypotheto-kyriarchia-politiki-anypotaxia-1999.pdf
http://www.frenchphilosophy.gr/wp-content/uploads/2013/11/Bitsoris-V.-Aproypotheto-kyriarchia-politiki-anypotaxia-1999.pdf
http://www.frenchphilosophy.gr/wp-content/uploads/2013/11/Bitsoris-V.-Aproypotheto-kyriarchia-politiki-anypotaxia-1999.pdf
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επιβάλλεται να γίνει επαναπροσδιορισμός των εννοιών πάνω στις οποίες  έχει δομηθεί 

και ιδιαίτερα της κυριαρχίας του έθνους κράτους105  

Επαγγέλλεται μια « Νέα Διεθνής» Συμμαχία  απαλλαγμένη από κόμματα , 

οργανώσεις, σωματεία που δεν αποδέχεται αφενός τη νέα παγκόσμια τάξη που 

επιθυμούν να επιβάλουν και αφετέρου θεωρεί καταστρεπτικό το λόγο που εκπροσωπεί 

αυτή η νέα τάξη106 Ο Μετα –κοσμοπολιτισμός του Derrida είναι ένα είδος» « 

μεσσιανικότητας χωρίς μεσσιανισμό» συνδεδεμένος με την «ελευσόμενη δημοκρατία». 

Συμπερασματικά, η πολιτική φιλοσοφία του  Derrida είναι η ηθική έννοια του 

απροϋπόθετου  (inconditionnalité )που καθορίζει  θεμελιώδεις έννοιες πολιτικής και 

νομικής φύσεως όπως δημοκρατία, ιδιότητα του πολίτη, κράτος, έθνος-κράτος 

κυριαρχία ,δίκαιο, ανθρώπινα δικαιώματα, μειονότητες .Είναι η προϋπόθεση της ίδιας 

της Αποδόμησης. 

«Η μετάβαση από την καθαρή φιλοξενία στο δίκαιο και στην πολιτική είναι μία 

διαστροφή.δεν υπάρχει πρότυπο φιλοξενίας αλλά μόνο διαδικασίες που βρίσκονται σε 

κατάσταση διαστροφής και βελτίωσης, καθώς η ίδια η βελτίωση ενέχει τον κίνδυνο 

διαστροφής»107 

Αυτή η αντινομία επιτρέπει στον Derrida να καταφάσκει μια μεσσιανικότητα 

χωρίς μεσσιανισμό.Η Νέα Διεθνής ως ένα διεθνές διακρατικό δίκαιο θα πρέπει ανάλογα 

με το τόπο και την χρονική στιγμή να καταφέρει να επιβάλλει μια ισορροπία ανάμεσα 

στις τις δυο πολιτικές του πολιτικού δηλαδή του κράτους παρά την αντιφατικότητα που 

εκπροσωπούν. 

3.7.Συμπέρασμα 

Ο Derrida δικαίως κατέκτησε την παγκόσμια αναγνώριση, προσφέροντας στους 

κόλπους της φιλοσοφίας, λογοτεχνίας, κονωνιολογίας και άλλων επιστημών μια 

διαφορετική θεωρία την επονομαζόμενη «Αποδόμηση», η οποία αντιπαρατίθεται στις 

απόψεις των στρουκτουραλιστών. Η θεωρία της αποδόμησης εισάγει μια ρηξικέλευθη 

αντίληψη ως προς την διασφάλιση των δικαιωμάτων των μειονοτικών ομάδων με 

                                                           
105 Ντερριντά, Ζ.,  & Στιγκλερ Μπερναρ (1998)  Υπερηχογραφήματα της τηλεόρασης :Μαγνητοσκοπημένες  

συνομιλίες μτφρ. Άκτυπη Μαγδ. Αθήνα:Εκκρεμές σελ 94-95 στο Μπιτσώρης , Β.,(1999) σελ.358-359 

 106  Ντερριντά, Ζ.,  & Στιγκλερ Μπερναρ (1998)   σελ. 37 στο    Μπιτσώρης , Β.,(1999)   σελ.359 

107    Derrida, J., (1999)  Manifeste pour l'hospitalité : autour de Jacques Derrida Paris :Paroles d'aube  

σελ104-105 στο Μπιτσώρης , Β.,(1999)   σελ.362 
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απώτερο σκοπό την αποφυγή του αποκλεισμού τους .Εστιάζεται δε στην ασάφεια και 

στην αντίφαση του νοήματος διεισδύοντας στην αποκάλυψη των πολλαπλών νοημάτων 

όχι μόνο της γλώσσας αλλά και καταστάσεων. 

Σκοπός της αποδόμησης είναι ότι επιτρέπει να δει κανείς μέσα από την 

υποτιθέμενη σταθερότητα κειμένων, καταστάσεων, έναν «άλλο» τρόπο σκέψης μια « 

άλλη» λογική που έχει καταπιεστεί και αποκλειστεί από την ιστορία της μεταφυσικής.108 

Γενικότερα το κέντρο βάρους της σκέψης του Derrida είναι το άσβεστο αίτημα 

απόδοση της δικαιοσύνης στον Άλλο που επανειλημμένα αποκλείεται από την 

κυριαρχία του Ιδίου. Η θεωρία του επηρεάζει τις έννοιες της Δημοκρατίας, του Δίκαιου, 

Την Φιλοξενία Ο ρόλος της δημο- κρατίας συνίσταται στο να «αφήνεται να προσβληθεί 

από αυτό(ν) που έρχεται ή αυ- τό(ν) που έρχεται-συμβαίνει, από το(ν) ελευσόμενο 

άλλο». 
109

 

Οραματίζεται μια δημοκρατία με κυρίαρχο μέλημα , το άνοιγμά της χωρίς 

προϋποθέσεις στον Άλλον που έρχεται ως μέλος μιας κοινότητας ,της οικογένειας, ως 

άνθρωπος ,ζώο , φίλος ή εχθρός ακόμα  και ως θεϊκή παρουσία. 

O Derrida αναφέρεται στην «ελευσόμενη δημοκρατία ως μια δημοκρατία που δεν 

θα θεμελιώνεται ουσιαστικά στην ιδιότητα του πολίτη […] που δεν θα ήταν θεμελιωμένη 

στους υπηκόους ως πολίτες». 

Η ελευσόμενη δημοκρατία παίρνει εντολή, διατάσσεται να εφαρμόσει 

κατεπείγουσες διαπραγματεύσεις. Εφόσον αναμένουμε( reste à venir) την 

ολοκληρωμένη δημοκρατία, οφείλουμε να αγωνιστούμε για την πραγμάτωση και την 

βελτιωσιμότητά της. Επιπροσθέτως μας κινητοποιεί σε μια αντίσταση προς κάθε μορφή 

εξουσίας πολιτική, .οικονομική, μιντιακή, ιδεολογική θρησκευτική, πολιτισμική που 

θέτει όρια προς την ελευσόμενη δημοκρατία .110Το δύσκολο διακύβευμα της 

δημοκρατίας είναι η μετουσίωσή της με σκοπό να αγκαλιάσει τον Άλλον που βρίσκεται 

σε θέση αποκλεισμού. 

                                                           
108 Κακολύρης Γεράσιμος (επιμ.),2015 Η πολιτική και ηθική σκέψη του Jacques Derrida, Αθήνα: 

Πλέθρον, . 

 

109J. Derrida, Voyous, Παρίσι: Galilée, 2003, σ. 13 (εφεξής V) (αγγλικά: Rogues. Two Essays on Reason, μτφρ. Pascale-

Anne Brault & Michael Naas, Στάνφορντ: Stanford University Press, 2005, σ. xiv, εφεξής R). 

  

110 J. Derrida, Το Πανεπιστήμιο άνευ όρων, μτφρ.-σημειώσεις Βαγγέλης Μπιτσώρης, Αθήνα: Εκκρεμές, 2004, σ. 

17 (γαλλικά: L’université sans condition, Παρίσι: Galilée, 2001, σ. 16). 
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Ο Derrida χρησιμοποιεί τη λέξη τη μη αποδομήσιμη  δικαιοσύνη πολύ αργά 

στην πορεία του και προσπαθεί να διαχωρίσει να κάνει διάκριση της λέξης δικαιοσύνη 

από το αποδομήσιμο δίκαιο, το νόμο. Υπερασπίζετε όμως ότι δεν πρέπει να 

αντιτάξουμε τη δικαιοσύνη, στο νόμο, στην ιστορία του δικαίου. Διότι οι νομικές 

έννοιες ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, περιβάλλουν καταστάσεις  μπορούν να 

αποδομηθούν και να μετασχηματιστούν με σκοπό τη βελτίωσή τους. Είναι μια αέναη 

διαδικασία αλλαγής εντός του νομικού χώρου. Μέσω της αποδόμησης έχουμε μια 

επανερμηνεία των νόμων και του δικαίου για να μην αδικηθεί ούτε η συλλογικότητα 

ούτε η ατομικότητα .Όλη αυτή η διαδικασία όμως διαδραματίζεται, λαμβάνει χώρα  στο 

όνομα της δικαιοσύνης. 

Η έννοια της δικαιοσύνης από το 1990 και μετά άρχισε να μετασχηματίζεται σε 

ένα ηθικό και ταυτόχρονα πολιτικό πρόσταγμα που αγγίζει την ηθική του Levinas στην 

οποίαν κυριαρχούν οι έννοιες της φιλοξενίας της φιλίας και της συγχώρεσης ως μια 

αποδοχή του ελευσόμενου Άλλου, της αιώνιας ετερότητας, της 

διαφορετικότητας.111Επομένως, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτή την ετερότητα για 

την οποίαν είμαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι απέναντί της. 

Η απόλυτη ή απροϋπόθετη φιλοξενία του Derrida είναι ένα δώρο χωρίς 

προϋποθέσεις μια αγκαλιά, μια συγχώρεση, μια προσφορά ,μια φιλία χωρίς 

προϋποθέσεις ένα καλοσώρισμα μια υποδοχή , στον Ξένο, στο Ανοίκειο, υπεράνω όλων 

των ιδιαίτερων ατομικών και κοινωνικών γνωρισμάτων του 112. Η απόλυτη φιλοξενία 

οφείλει να τερματίσει τη σχέση της με το νόμο  της φιλοξενίας ως δίκαιο ή  το καθήκον 

και έχει την απαίτηση όχι μόνο να ανοίξω την πόρτα μου να υποδεχθώ τον ξένο που 

μου γνωστοποιεί το όνομά του την προέλευσή του, το κοινωνικό του καθεστώς αλλά 

τον παντελώς Άλλο που είναι ανώνυμος, άγνωστος να τον αφήσω να εισχωρήσει στον 

οίκο μου να του παραχωρήσω χώρο, χωρίς να ζητήσω ανταλλάγματα. Ο απόλυτος 

                                                           
111 Μακρής, Σ.,(2015) Η ετερότητα ως ηθική της φιλοξενίας στη σκέψη του Jacques Derrida στο 

Πολιτική Επιστήμη Κοινωνικός Μετασχηματισμός& Θεωρίες της Δημοκρατίας Αθήνα: Εκδόσεις 

Σιδέρης σελ.319 

 

112 Μακρής, Σ.,(2015) Η ετερότητα ως ηθική της φιλοξενίας στη σκέψη του Jacques Derrida στο 

Πολιτική Επιστήμη Κοινωνικός Μετασχηματισμός& Θεωρίες της Δημοκρατίας Αθήνα: Εκδόσεις 

Σιδέρης σελ.320 
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νόμος της φιλοξενίας δίνει εντολή να διακοπεί η σχέση με την δικαιική φιλοξενία με 

την δικαιοσύνη ως δίκαιο.113 

Ο διπλός νόμος της φιλοξενίας καθορίζει και το ασταθές έδαφος της 

στρατηγικής και της απόφασης, όχι μόνο της βελτιωσιμότητας αλλά και της προόδου. 

Αυτός ο τόπος αναζητείται και σήμερα υποστηρίζει ο Ντερριντά σε συνέντευξή του 

στην εφημερίδα  LE monde 1999 όσον αφορά την προβληματική της μετανάστευσης. 

Αυτό που είναι αναγκαίο είναι μια συνεχόμενη  διαπραγμάτευση συνδιαλλαγή την 

οποίαν πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να την επινοήσουμε. Η δυσκολία της σκέψης 

παρουσιάζεται ως πολιτική δυσκολία114 Η φιλοξενία λοιπόν είναι ένα διακύβευμα και 

όποια απόφαση και αν πάρουμε για τον ερχομό του άλλου του ξένου θα υπερισχύσει η 

υποχρέωση να τον καλοσωρίσουμε, υπερβαίνοντας όλους τους περιορισμούς και τις 

προϋποθέσεις που θέτουμε κατά τον ερχομό του και κατά τη διάρκεια της παραμονής 

του .Η απόφαση φιλοξενίας για τον  Derrida δεν υπαγορεύεται από κανόνες ούτε 

εφαρμόζεται μηχανικά  αλλά μου ζητά  να ανακαλύψω τον δικό μου κανόνα που 

αρμόζει σε διαφορετικές καταστάσεις. Εδώ έγκειται η  προϋπόθεση της ηθικής ευθύνης. 

Προκειμένου να υπάρξει  πραγματικό συμβάν φιλοξενίας, οφείλουμε  να υλοποιήσουμε 

αυτό που μας φαίνεται αδύνατο  (Άνευ όρων φιλοξενία )σε δυνατό115 

Γράφει ο  Derrida στο «Comme Sί c'etait possible, 'within such limits' ... » (1998): 

«''Οταν το αδύνατον γίνεται δυνατόν, το συμβάν λαμβάνει χώρα (δυνατότητα του 

αδυνάτου).116 

Η αληθινή φιλοξενία συγκροτείται λοιπόν σε ένα άνοιγμα χωρίς ορίζοντα 

προσδοκίας, ένα άνοιγμα στο Άλλον όποιος κι αν είναι. Το άνοιγμα στην ετερότητα 

είναι ένα άνοιγμα στο συμβάν της φιλοξενίας που εγκολπώνεται και την πιθανότητα της 

                                                           
113 Ντερριντά, Ζ.,& Ντυφουρμαντελ, Αν., (2006) Περί φιλοξενίας μτφρ.Μπιτσώρης Β. Αθήνα:Εκκρεμές 

σελ.33-35 

114 Ζακ Ντεριντά, Μπερνάρ Στιγκλέρ, Υπερηχογραφήματα της τηλεόρασης: Μαγνητοσκοπημένες 

συνομιλίες, μτφρ. Μαγδαληνή Ακτύπη, Εκκρεμές, Αθήνα 1998, σ. 103 

115 Καλοκύρης, Γ.,(2017) Χρειάζεται η πολιτική την ηθική; Ο Ζακ Ντερριντά για την απρουπόθετη και 

την υπό όρους φιλοξενία     αληthεια, τχ. 9, καλοκαίρι 2017, σσ. 151-164.  

116  Derrida, J., «Comme si c'etait possible, "within such limits" ... », στου ιδίου, Papier Machine, (2001), 

Galilee, Παρίσι ., σ. 307. μετάφραση του αποσπάσματος ανήκει στον Βαγγέλη Μπιτσώρη και προέρχεται 

από το κείμενό του «Το αδύνατον, το συμβάν και η επIβίωση]», στου ιδίου, Zaκ Ντερριντά: Ζωή, 

θάνατος, επιβίωση, Νεφέλη, Αθήνα 2006,σ.1Ο2. 

http://www.frenchphilosophy.gr/wp-content/uploads/2014/01/alitheia-9.pdf
http://www.frenchphilosophy.gr/wp-content/uploads/2014/01/alitheia-9.pdf
http://www.frenchphilosophy.gr/wp-content/uploads/2014/01/alitheia-9.pdf
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βίας τόσο από την πλευρά του οικοδεσπότη όσο και από την πλευρά του 

φιλοξενούμενου. 

To απροϋπόθετo, ως φιλοξενία ως δεξίωση του άλλου, ο πυρήνας της σκέψης 

του Derrida είναι ο μεταφυσικός χώρος όπου αλληλεπιδρούν και ανασυγκροτούνται η 

ηθική με το πολιτικό και γενικότερα όλη η προβληματική της αποδόμησης. 

Μετασχηματίζεται δε, ως δώρο με την εννοιολόγιση ότι εκχωρείται οριστικά η 

ταυτότητα της γνωσιολογικής βεβαιότητας στην αενάως ελευσόμενη διαφορά. Το δώρο 

για τον Derrida οφείλει να υπερνικήσει όλες τις αξίες και τις σχέσεις που ενέχουν 

υπολογισμούς και ανταπόδοση ακόμα και τον ίδιο τον  θεσμικό νόμο και λαμβάνοντας 

τη μορφή της δικαιοσύνης να αποδομήσει την ίδια την κυρίαρχη εξουσία. Το δώρο 

μεταστοιχειώνεται στον αιώνια ελευσόμενο Άλλο. Ο Άλλος είναι το δώρο και η 

φιλοξενία του συνίσταται ως μια νέα μεταφυσική ως μια επινόηση της συγχώρεσης 

όπου δεν κυριαρχούν οι προϋποθέσεις της νεωτερικής εξουσίας.117 Η φιλοξενία ως 

δώρο είναι μια πολιτική πράξη υπευθυνότητας και σεβασμού τοποθετείται δε, σε ένα 

μεταφυσικό χώρο « khora » όπου κάτοικοι δεν είναι τα υποκείμενα δικαίου αλλά οι 

απτές μορφές της δικαιοσύνης όπου το όν το «είναι» προηγείται της ταυτότητας. Σε 

αυτόν τον τόπο-έναυσμα αναγεννιέται η οντολογική ηθική ως ηθική της φιλοξενίας, ως 

πολιτική της φιλίας που εστιάζεται στο σεβασμό και στην αποδοχή του προσώπου του 

άλλου. Η « khora » έχει τα χαρακτηριστικά μιας κατοικίας, δεν υφίσταται όμως το 

καθεστώς της ιδιοκτησίας αλλά κυριαρχούν οι ανθρώπινες σχέσεις. Επακόλουθο της 

απάλειψης της κτητικότητας είναι η υιοθέτηση μιας νέας επαναστατικής ορμής της 

Νέας Διεθνούς που μετασχηματίζει την φιλοξενία σε δώρο της διαφορετικότητας και 

της ετερογένειας προσδίνοντας μια αίσθηση ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον.118 Είναι 

ένα άλλο διεθνές δίκαιο μια άλλη ανθρωπιστική πολιτική που ενέχει όμως μια 

                                                           
117 Derrida, J.,(2001) On Cosmopolitanism and Forgiveness,Londonand New York:Routledgeσελ.27 στο 

Μακρής (2015) Η φιλοξενία ως δώρο :Το φάντασμα του Jacques Derrida στο Μακρής, Σ.,  (2015) 

Πολιτική Επιστήμη Κοινωνικός Μετασχηματισμός& Θεωρίες της Δημοκρατίας Αθήνα: Εκδόσεις 

Σιδέρης σελ.328-337 

 

118 Μακρής, Σ., (2015) Η φιλοξενία ως δώρο :Το φάντασμα του Jacques Derrida στο Μακρής, Σ.,  (2015) 

Πολιτική Επιστήμη Κοινωνικός Μετασχηματισμός& Θεωρίες της Δημοκρατίας Αθήνα: Εκδόσεις 

Σιδέρης σελ.328-337 

 



 

 

58 

 

δέσμευση να λειτουργεί πέρα από τα συμφέροντα των κρατών –εθνών. (Derrida 1999: 

101). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ EMMANUEL LEVINAS 

4.1. Γιατί  Emmanuel Lévinas (1906-1995) 

Συνεχίζοντας την έρευνά μας θα μελετήσουμε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή 

προσωπικότητα της φιλοσοφίας της Ετερότητας που βίωσε τον πόλεμο και την 

αιχμαλωσία, γεγονός που επηρέασε τον προσανατολισμό της σκέψης του στη μετέπειτα 

πορεία του. Η βαθιά ολοκληρωμένη και δομημένη σκέψη του Emmanuel Lévinas έχει 

δυο διαστάσεις αφενός τη φιλοσοφία αφετέρου το Ταλμούδ,τη Βίβλο την παράδοση , 

τα σύγχρονα προβλήματα του εβραϊσμού και κυρίως την εβραϊκή ιστορία του άλλου. 

Τα φιλοσοφικά του κείμενα έχουν άμεσες ή έμμεσες αναφορές σε βιβλικά κείμενα ενώ 

οι θέσεις και τα σχόλια του που σχετίζονται με τον Ιουδαϊσμό είναι εμποτισμένα από τα 

αποτελέσματα της φιλοσοφικής του έρευνας. Η διασύνδεση αυτή είναι ορατή στη 

σχέση του Lévinas με την πολιτική. Ο κεντρικός πυλώνας του έργου του είναι η ηθική, 

όχι όμως ως διεργασία εσωτερικής τελείωσης απομακρυσμένη από τους άλλους 

ανθρώπους αλλά ως ευθύνη δίχως περιορισμούς και όρια για τον άλλον άνθρωπο. Ο 

άνθρωπος είναι υπεύθυνος για όλα, για τον πόνο, τη θλίψη. τη λύπη, το θάνατο ακόμα 

και για το μίσος του άλλου απέναντί του. Η ευθύνη προηγείται της ελευθερίας του 

συνεπώς δεν μπορεί να ξεφύγει είναι όμηρος του άλλου.119.Η εστίαση της σκέψης του 

λοιπόν είναι η ηθική παράλληλα όμως διατυπώνει και άλλες επιλογές που μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως «πολιτικές». Σκοπός της έρευνάς μας είναι να τονίσουμε 

διερευνήσουμε αυτή τη διασύνδεση σε κυρίαρχα στάδια.  

Ο Emanuelis Lévinas γεννήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 1906 στο Κοβνό σημερινό 

Κάουνας, σε μια οικογένεια Λιθουανών Εβραίκής καταγωγής (Λίτβακ) και αργότερα 

προσάρμοσε το όνομά του στη γαλλική γλώσσα ως Emmanuel. Ο Lévinas ξεκίνησε τις 

φιλοσοφικές του σπουδές στο Στρασβούργο το 1924 όπου γνωρίστηκε με τον Μπλανσο 

(Maurice Blanchot) και αργότερα στο Πανεπιστήμιο του Φραιμπουργκ 1928 όπου 

                                                           
119     Ζουμπουλάκης,Σ., (1996) Μνήμη Εμμανουήλ Λεβινάς        Περιοδικό Αντί, τχ. 595,  σσ. 50-53. 
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σπούδασε φαινομενολογία υπό τον Χούσερλ και εκεί συνάντησε και τον Χάιντεγκερ. 

Μαθητής των προαναφερθέντων φιλοσόφων , επηρεάστηκε βαθιά από τη σκέψη τους. 

Κατά την γερμανική εισβολή στη Γαλλία συνελήφθη αιχμάλωτος και έζησε σε 

στρατόπεδο στο Αννόβερο της Γερμανίας .Η διαβίωση του στο στρατόπεδο συνετέλεσε 

ώστε να απομακρυνθεί από την ιδέα της απρόσωπης χαϊντεγκεριανής ύπαρξης για να 

κατευθυνθεί προς το απτό ανθρώπινο ον, το πρόσωπο του Άλλου. 

Θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε τρία κυρίαρχα στάδια στη διαμόρφωση της σκέψης 

του Lévinas 

1.Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τα συγγράμματα που προηγήθηκαν του δευτέρου 

παγκοσμίου πολέμου που ανήκουν στο φαινομενολογικό κίνημα του Husserl και του 

Heidegger, δεν διστάζει να κρατάει αποστάσεις ιδίως από τον Heidegger, 

2.Το δεύτερη περίοδος που ξεκινά μετά την απελευθέρωση και καταλήγει στη 

δημοσίευση του σημαντικού του έργου Ολότητα και Άπειρο. Παράλληλα έγραψε και 

πολλά άρθρα που αναφέρονται στον Ιουδαϊσμό. Η εστίαση της έμπνευσης αυτής της 

περιόδου επικεντρώνεται σε μία νέα αίσθηση της ηθικής. Το απομονωμένο εγωιστικό 

εγώ προκαλείται μέσα στην ευτυχία του να ζήσει από την συνάντηση με τον άλλον. Το 

κυρίαρχο αντικείμενο της ανάλυσης του Lévinas είναι η αποκάλυψη της ετερότητας 

όπου η λέξη κλειδί είναι το «πρόσωπο» και ό «άλλος άνθρωπος». 

3.Το τρίτο στάδιο ξεκίνησε μετά τη δημοσίευση του «Totalité et Infini» αλλά και 

άλλων βιβλίων συμπεριλαμβανομένου και του  Autrement qu'être ou au-delà de 

l'essence.Συνεχίζει να ενδιαφέρεται για την συγκρότηση του υποκειμένου αλλά τώρα η 

λέξη κλειδί είναι η ευθύνη, μια νέα ευθύνη που δομεί χωρίς δεύτερη σκέψη τον 

ανθρώπινο εαυτό .Το εγώ επενδύεται με ευθύνη και ο εγωισμός χάνει το κύρος του ως 

μια πρώτη κατάσταση που αμφισβητείται από την αποκάλυψη του άλλου.  120 

Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο ορθολογισμός με κύρια χαρακτηριστικά αφενός την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας και την επιβολή του κράτους στους πολίτες και αφετέρου 

την υπέροχή της πολιτικής έναντι της ηθικής σε παγκόσμιο επίπεδο ο Lévinas τολμάει 

να αναφερθεί στην επιθυμία του Άλλου δηλαδή για μια μεταφυσική που είναι κατά 

βάθος ηθική. Με τον τρόπο αυτό συνδέεται με μια παλαιά φιλοσοφική  παράδοση που 

αναφέρεται στην παράδοση του Άλλου. Η ανάλυση της ιδέας του Άπειρου κατά τον 

                                                           

120  Hansel  Georges     Ethique et politique dans la pensée d'Emmanuel Levinas 
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Descartes επηρέασε  έντονα  τον Lévinas. Σύμφωνα με τον Descartes το εγώ που 

σκέπτεται διατηρεί μια επικοινωνία με το Άπειρο. Αυτή η σχέση είναι η ιδέα του 

Άπειρου μέσα μας.(Βουδούρης, 1984)O Lévinas απεβίωσε στο Παρίσι στις 25 

Δεκεμβρίου 1995. 

4.2. Η απόλυτη Ευθύνη για τον Άλλο  

Η φιλοσοφική σκέψη του Lévinas έχει εισαγάγει ένα ρηξικέλευθο τρόπο σκέψης 

που αφορά την ευθύνη. Το σύνηθες, είναι η ευθύνη να αφορά το ίδιο το υποκείμενο και 

να βασίζεται στην ελευθερία της θέλησής του. Ο Lévinas όμως ανατρέπει τον ανωτέρω 

στοχασμό και ισχυρίζεται ότι η ευθύνη δεν περιλαμβάνεται στην επιλογή του 

υποκειμένου. Η απόδοση της σημασίας της έννοιας της ευθύνης κατά τον Lévinas, 

ταυτίζεται με  την Ευθύνη για τον Άλλον και χάριν του Άλλου. Η ευθύνη, είναι η 

θεμελιώδης δομή της υποκειμενικότητας. Η ηθική είναι κατανοητή ως ευθύνη που 

χαρακτηρίζει την ένωση του υποκειμένου (Lévinas,1990)121 

Η εμφάνιση του Άλλου, στο κατώφλι του σπιτιού μου ή των συνόρων της χώρας 

μου με φέρνει αντιμέτωπο σε ένα δίλημμα, να τον καλωσορίσω ή να τον απαρνηθώ. 

Ανεξάρτητα από την απόφαση που θα πάρω, το « εγώ » με την εμφάνιση του Άλλου, 

απομακρύνεται από την ενασχόληση με την δική του ύπαρξη και η παρουσία του 

Άλλου με καθιστά απόλυτα υπεύθυνο απέναντί του. Το υποκείμενο είναι όμηρος του 

Άλλου(Lévinas,E.1990)122 υποστηρίζει ο Lévinas χωρίς να είναι δική του επιλογή ή να 

μπορεί να αποφύγει αυτή την ευθύνη. «Εγώ είμαι σημαίνει εφεξής δεν μπορώ να ξεφύγω 

από την ευθύνη».(Λεβινάς 2007)123Ο Άλλος, δηλαδή μου δίνει τη δυνατότητα να 

υπάρχω ως ουσιαστικά υπεύθυνος. Η ευθύνη αποτελεί τον ορισμό της 

υποκειμενικότητας το υπο-κείμενο υπό-κειται στον Άλλον. Η ευθύνη απέναντι στον 

Άλλον είναι απεριόριστη . Το εγώ, δεν μπορεί να χαλαρώσει ηρεμίσει από αυτήν την 

ευθύνη. «Δεν μπορεί να πει έκανα το καθήκον μου Εκτός και αν είναι υποκριτής» Σε 

αντίθεση όσο πιο δίκαιος είμαι τόσο μεγαλύτερη είναι και η ευθύνη που επωμίζομαι. 

                                                           
121 -Lévinas,E. (1990)  Autrement qu'être ou au delà de l'essence.Paris : Livre de Poche ,(Collection, 

biblio essais) 1er Edition 1994 p.177 

122 ό.π. 

123 - Ε. Λεβινάς , «Το υπερβατικό και το υψηλό» , (στου lδiου, Ελευθερία και εντολή, μτφρ. Μιχάλης 

Πάγκα λος, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της  « Εστίας », 2007, σ. 59. 
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Ουδέποτε αποσείουμε τα χρέη μας έναντι του άλλου» .124 Είναι τέτοιο το μέγεθος της 

ευθύνης που «είμαι υπεύθυνος ακόμη και για την υπευθυνότητα του άλλου» .125  

Ο Lévinas στο δοκίμιο «Η ηθική ως πρώτη φιλοσοφία» αναφερόμενος στην 

ευθύνη, τονίζει ότι το Είναι του ανθρώπου, διακατέχεται από φοβίες που προέρχονται 

από το πρόσωπο του Άλλου άνθρωπου, φοβίες ότι έχει σφετεριστεί τόπους που 

ανήκουν στο άλλον, πως τον καταπιέζει, τον αφήνει να πεινάει. τον εξορίζει σε ένα 

Τρίτο κόσμο, γενικότερα φοβίες ότι έχει καταλάβει τη θέση κάποιου. Το πρόσωπο πέρα 

όμως από τις διαφορετικές μάσκες που το καλύπτουν εκ των πραγμάτων, αποτελεί τη 

γυμνότητα και τη φτώχεια της έκφρασης δηλαδή εκπροσωπεί την  ακραία έκθεση, την 

ίδια την τρωτότητα. Το πρόσωπο εκτίθεται λοιπόν σε μια μυστηριώδη απομόνωση στον 

αόρατο θάνατο .Η θνητότητα, ως πρόσωπο του άλλου με αποζητά λες και ο αόρατος 

θάνατος του άλλου ανθρώπου είναι δική μου υπόθεση. Ο θάνατος του άλλου, με 

ενοχοποιεί, με αμφισβητεί σαν να γινόμουν σε αυτόν τον αόρατο θάνατο, συνένοχος 

λόγω της ενδεχόμενης αδιαφορίας μου. Προτού επιδοθώ ολοκληρωτικά στον θάνατό 

μου οφείλω να ενδιαφερθώ για τον άλλον να απολογηθώ για τον θάνατον του άλλου. 

Εδώ ακριβώς έγκειται η ευθύνη μου για τον άλλον μέσα στη γυμνότητα του προσώπου 

του .Ευθύνη για τον πλησίον υφίσταται πριν αφιερωθώ στον ίδιο μου τον εαυτό. 

Ευθύνη πριν την ελευθερία μου πριν από κάθε παρόν ,σε ένα αμνημόνευτο παρελθόν. 

Ευθύνη για τον πλησίον, τον ξένο, τον άλλον χωρίς οντολογική υποχρέωση. Ευθύνη 

του ομήρου ως την αντικατάσταση του άλλου ανθρώπου.126 

Για τον Lévinas, κάθε άλλος είναι μοναδικός, «απολύτως άλλος», Άρα η κάθε 

σχέση του εγώ με τον Άλλο οφείλει να είναι μοναδική ,ενική: εγώ και ο συγκεκριμένος, 

μοναδικός Άλλος. Ο Lévinas αναζητεί τρόπους αποσαφήνισης, για το πώς η συνάντηση 

με τον Άλλον μπορεί να θεμελιώνει μια ηθική κοινωνία. 127Μπορεί αυτή η άπειρη 

ευθύνη μου να μεταστοιχειωθεί σε ένα καθολικό δίκαιο και καθολική πολιτική ούτως 

ώστε η απρόσωπη δικαιοσύνη να πάψει να αδιαφορεί για την ενικότητα του άλλου; 

                                                           
124 . Ε. Λεβ ινάς , Ηθική & άπειρο. Διάλογοι με τον Φιλίπ Νεμό, μτφρ. Κωστής Παπαγιώργης, 

Αθήνα:Ίνδικτος, 2007, σελ. 69. 

125 ό.π.σελ.66 

126 Λεβινάς, Ε., ( 2012    )  σελ.134-136 «Η ηθική ως πρώτη φιλοσοφία», μτφρ. Δημήτρης Αγγελής, Νέα 

Ευθύνη, τεύχος 10, Μάρτιος – Απρίλιος 2012, σσ. 127-138. 

127 -Κακολύρης, Γεράσιμος (2015)Η αναγκαία νόθευση της ηθικής από το Άλλο της ΈΝΕΚΕΝ τευχ.38 

 σ.σ.98-105 

http://www.frenchphilosophy.gr/wp-content/uploads/2013/11/Levinas-H-ithiki-os-proti-philosophia.pdf
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Ο Lévinas, ως απάντηση στον ανωτέρω προβληματισμό, θεσπίζει την έννοια 

του tiers τρίτος που ενεργεί ως βάση για την κοινωνική δικαιοσύνη.128Με την ύπαρξη 

του τρίτου η ηθική σχέση με τον άλλον μετατρέπεται σε σχέση με τους άλλους ,γίνεται 

πολιτική και εισέρχεται στην οντολογία. Μόλις υπάρξουν τρεις η ηθική σχέση με τον 

άλλον καθίσταται πολιτική και εισέρχεται στον ολοποιοτικό λόγο της οντολογίας. 

Ο Lévinas από την διυποκειμενική ηθική περνάει στην πολιτική γεγονός που 

μας ωθεί να μπούμε στη διαδικασία της κρίσης, της λήψης αποφάσεων και της 

διαπραγμάτευσης εναλλακτικών λύσεων. Ο Άλλος μου υποδεικνύει την ύπαρξη ενός 

αναρίθμητου άλλου ενός άλλου κόσμου έξω από εμένα ,τον οποίον οφείλω να σεβαστώ 

και η ηθική μου σχέση μετατρέπεται σε κοινωνική δικαιοσύνη. Οι ηθικές μου 

υποχρεώσεις διευρύνονται γενικότερα προς ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο τρίτος 

εισάγει ένα όριο στην ευθύνη. Το όριο αυτό είναι η δικαιοσύνη . 

4.3. Το πρόσωπο και ηθική 

Στο δοκίμιο «Ελευθερία και εντολή» κομβικό σημείο της σκέψης του 

φιλόσοφου αποτελεί το «πρόσωπο» το οποίο ορίζεται ως μια πραγματικότητα που 

αμύνεται και αντιπαραβάλλεται με το Άλλο. Διερευνά το όρια του προσώπου και τον 

συσχετισμό του με τους εξωτερικούς θεσμούς κράτος, νόμο αλλά και με την 

εσωτερικότητά του. Γενικότερα στο έργο του αναφορικά με τη σχέση του εγώ και του 

άλλου τον ενδιαφέρει να φωτίσει την ηθική της διάσταση και τον τρόπο που συνδέεται 

με την υπέρβαση. Προτείνει μια ηθική αέναη που διαπνέεται από μια διαρκή 

ανιδιοτέλεια και ταυτόχρονα μια θυσία στο επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων. 

Σύμφωνα με τον φιλόσοφο, έχει δημιουργηθεί μια πλάνη που θεμελιώθηκε 

πάνω στον ολοκληρωτισμό του Ιδίου. Η πλάνη αυτή αναφέρεται στο γεγονός ότι μια 

συνείδηση που ενεργεί ως νομοθέτης των πραγμάτων θα μπορούσε να συμφιλιώσει 

ταυτότητα και διαφορά. 

O Levinas είναι υπέρμαχος του Εγώ μόνο όταν δεξιώνεται τον Άλλον και όταν 

εκχωρεί προσφέρει στο Άλλο την προτεραιότητα του σχετίζεσθαι. Η αυτοπραγμάτωση 

του Εγώ ανακαλύπτεται μέσα από την ετερότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

καταργείται το υποκείμενο και συγκεκριμένα η ατομική συνείδηση  μέσω της οποίας 

συγκροτείται η ατομική ευθύνη. Μέσω της ενεργοποίησης της ατομικής ευθύνης 

                                                           
128 -ό.π.σ.σ.98-105 
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θεμελιώνεται το ιερό εντός του οποίου, το ίδιο και το άλλο εξαλείφονται. Όταν το εγώ 

υποστέλλεται και αναλαμβάνει την ευθύνη για τον άλλον τότε πλησιάζει την Αγιότητα. 

Όταν το εγώ νοιάζεται για τον Άλλον τότε ανορθώνεται, αναβιβάζεται στη υψηλότερη 

κλίμακα της ύπαρξής του .Η διαδικασία κένωσης του εγωισμού, η αλληλεγγύη ,η 

αλληλοβοήθεια η αποκόλληση από τις ατομικές επιδιώξεις και η προσκόλληση στο 

γενικό συμφέρον οδηγεί στην αφύπνιση του επίγειου ύπνου στην πληρότητα του 

εαυτού μας στην αληθινή ευτυχία.129 

Ο Lévinas αναφέρεται εκτενέστερα στο πρόσωπο και στο δοκίμιο «Ηθική και 

Άπειρο». Τονίζει ότι το βλέμμα είναι γνώση και η πρόσβαση στο πρόσωπο είναι ηθική. 

Ο καλύτερος τρόπος για να συνάψουμε μια κοινωνική θέση με τον Άλλον είναι να μη 

περιοριστούμε στα εξωτερικά του χαρακτηριστικά αλλά να αντιληφθούμε την 

εσωτερικότητά του. Παράλληλα η εξωτερική όψη του ανθρώπου χαρακτηρίζεται από 

μια ένδεια μια  ουσιαστική ανεπάρκεια. Όμως, αυτή την στέρηση ένδεια προσπαθούμε 

να την καλύψουμε με τις διαφορετικές εκφράσεις του προσώπου. Όταν το πρόσωπο 

απειλείται μας ωθεί να ασκήσουμε βία, ταυτόχρονα όμως μας απαγορεύει να 

σκοτώσουμε. Αυτό αντικατοπτρίζεται στο πρόσωπο. Αναντίρρητα, το πρόσωπο έχει 

σημασία χωρίς πλαίσιο αναφοράς. Συνήθως όλοι έχουμε μια ιδιότητα είμαστε κάποιο 

πρόσωπο αλλά και ότι μας εκφράζει πλαισιώνεται από ένα πλαίσιο. 

Το νόημα ενός πράγματος βρίσκεται στη σχέση του με ένα άλλο. Το πρόσωπο 

όμως εκφράζει ένα νόημα από μόνο του. Εσύ είσαι εσύ .Το πρόσωπο του άλλου δεν 

γίνεται «ορατό» δεν μπορεί να γίνει περιεχόμενο το οποίο θα ενστερνιστεί η σκέψη, 

έχει άπειρο χώρο και μας οδηγεί πέρα από το χρόνο και τον τόπο στη μεταφυσική σε 

ένα άλλο κόσμο σε μια άλλη ζωή.130 

Ο Lévinas αναφερόμενος στο πρόσωπο θέλει να μας τονίσει την απειρότητα του 

Άλλου ανθρώπου. Το πρόσωπο του Άλλου, δεν είναι η εξωτερική του εμφάνιση η 

μορφή του το αλλά ακριβώς το αντίθετο το μη ορατό ότι δεν ταυτίζεται με αυτήν ότι 

είναι κρυμμένο στη μύχια προσωπικότητά του. Η ετερότητά του άλλου δεν συμπίπτει 

με το φυσικό παρουσιαστικό του το οποίο αναδύεται, φανερώνεται μέσω της 

αντίληψης. Ο Άλλος είναι κίνηση της περίσσειας, κίνηση υπέρβασης του εαυτού  

                                                           
129 Λυμπέρη 2008 

130 Λεβινάς, Ε.,(2007 )Ηθική και Άπειρο μτφρ.Παπαγιώργης, Κ., Αθήνα :Ίνδικτος σελ.55-61 
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υπερχειλίζει κάθε εικόνα ή γνώση που μπορούμε να έχουμε γι’ αυτόν.131Ο Άλλος είναι 

απείρως διαφορετικός. Η ιδιαίτερη σημασία του προσώπου το ωθεί να εξέλθει από το 

είναι του ως σύστοιχο της γνώσης. 

Κυρίως όμως η σχέση με το πρόσωπο είναι ηθική. Καθώς το πρόσωπο 

προβάλλει μια αντίσταση στη σύλληψή του, η επίτευξη της σύλληψης καθίσταται 

δυνατή μόνο με την διεύρυνση μιας νέας διάστασης. Συγκεκριμένα το πρόσωπο του 

Άλλου δίχως να λογαριάζει τις ενδεχόμενες αδυναμίες μου, αλλά αντιθέτως τη δύναμη 

να μπορώ, με καλεί λοιπόν σε μια σχέση παρακινούμενο από μια δύναμη που είτε 

ονομάζεται απόλαυση είτε γνώση. Εμφανίζεται λοιπόν στον κόσμο μας και η πρώτη 

εντολή που δίνει είναι, « μη με σκοτώσεις». «Σκοτώνω δεν σημαίνει ότι  υποτάσσω  αλλά 

ότι εκμηδενίζω , ότι παραιτούμαι απολύτως από την κατανόηση».132Ο Lévinas 

επηρεασμένος από τον Ιουδαϊσμό από τις 12 εντολές χρησιμοποιεί την έκφραση « ού 

φονεύσεις» η οποία αντιπροσωπεύει μια σειρά από καταστάσεις όπως μην αδιαφορείς 

για την πείνα μου, τη φτώχεια μου, τον πόνο μου, βοήθησέ με να μη πνιγώ, δώσε μου 

τροφή και στέγη να μπορέσω να επιβιώσω. Το πρόσωπο μου αντιτάσσει όχι έναν 

προσωπικό αγώνα αλλά την υπέρβαση του είναι του σε σχέση με τα πάντα. Το άπειρο της 

υπερβατικότητάς του. 133 

Το πρόσωπο του Άλλου, αν και είναι ψηλότερα από εμένα, είναι ο άπορος, ο 

φτωχός για τον οποίον έχω τη δυνατότητα να μεριμνήσω αλλά και στον οποίον είμαι 

υποχρεωμένος να δώσω τα πάντα. Το Άπειρο, είναι το πρόσωπο του Άλλου και η σχέση 

που συνάπτεται μαζί του είναι σχέση με το Απολύτως Άλλο, μία σχέση που δεν 

προβάλλει αντίσταση –ηθική αντίσταση. Το Άπειρο παρουσιάζεται σαν πρόσωπο 

εκδηλώνοντας την ανάγκη για βοήθεια επιζητώντας την αλληλεγγύη. Ο βαθμός 

εγγύτητας του Άλλου εξαρτάται από την κατανόηση των αναγκών του. 134 

Ο Άλλος, είναι πρόσωπο, η επικοινωνία μου με τον Άλλον γίνεται μέσω της 

ομιλίας. Συνεπώς το πρόσωπο και η ομιλία συνδέονται. Η αυθεντική σχέση με τον 

Άλλον είναι η ομιλία και η ευθύνη. Η ομιλία χαρακτηρίζεται από το λέγειν και το 

                                                           
131 ό.π. 

132 Levinas, E.,(1989)Ολότητα και Άπειρο: Δοκίμιο για την εξωτερικότητα μτφρ. Παπαγιώργης, Κ., Αθήνα 

:Εξάντας. σελ. 249-255 

133 ό.π΄.σελ.251 

134 ό.π.σελ.252-253 
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λεχθέν. Το λέγειν είναι μια μέθοδος χαιρετισμού του άλλου ανταποκρίνομαι στην κλήση 

του τον απαντώ δεν μένω σιωπηλός. Το πρόσωπο του Άλλου έχει μια ανάταση για τον 

Levinas .135Το όν μου επιβάλλεται, με διατάσσει να μη τον αφήσω αβοήθητο 

υπενθυμίζοντάς μου την φτώχεια του την γύμνια του και την ανέχειά του. Με τον τρόπο 

αυτό δεν με περιορίζει αντιθέτως μάλιστα προάγει την ελευθερία μου ενεργοποιώντας 

την καλοσύνη μου και την ευθύνη να σταθώ αλληλέγγυος απέναντί του.136 

4.5. Πρόσωπο  και Άπειρο και ηθική 

Η φιλοσοφική μας έρευνα εστιάζεται στο σημείο αυτό στην έννοια του Άπειρου  

μέσα από τα φιλοσοφικά δοκίμια του Lévinas « Η φιλοσοφία και η έννοια του 

Απείρου» και  «Ολότητα Άπειρο ».Ο Lévinas συνεχίζει την ανάλυσή του αναφερόμενος 

στο Άπειρο. Η εμπειρία – ιδέα του Απείρου συγκροτείται- ερχόμενη σε επαφή με τον 

Άλλο. Η κοινωνική σχέση της ιδέας του  Απείρου έγκειται στην εγγύτητα ενός απόλυτα 

εξωτερικού όντος. Η απειρότητα αυτού του όντος ,θεμελιώνει αυτή την εξωτερικότητα 

η οποία δεν συνεπάγεται και την απόσταση ανάμεσα σε υποκείμενο και αντικείμενο. 

Αντιθέτως υπάρχει αφομοίωση του αντικειμένου στην ταυτότητα του Ίδιου. Το Εγώ το 

ιδιοποιείται, το κάνει λάφυρο, θύραμά του ή θύμα του .Όμως, το άπειρο όν 

αντιστέκεται με την επιφάνειά του , στις δυνάμεις του Εγώ εκδηλώνοντας την 

εξωτερικότητά του. Η αντίσταση δεν περιορίζεται στην εμφάνιση μιας μορφής στο φως, 

στην επιφάνειά του, συνοψίζεται στην έκφραση « ου φονεύσεις ». 

Υπάρχουν δυο εκδοχές ο Άλλος ή θα μου αντισταθεί ή δεν θα υποκύψει στις 

δυνάμεις μου γενικότερα όμως αναμετριέται μαζί μου. Υπάρχει και μια άλλη 

πιθανότητα να μου αντιταχθεί χωρίς να καταβάλει καμία προσπάθεια μόνο με τη 

γυμνότητα των ματιών του με τη διαπεραστικότητα του βλέμματός του που μου 

εκπέμπει ρητά απαγόρευση κάθε κατάκτησης .Σε αυτή τη περίπτωση δομείται μια 

σχέση με το απολύτως Άλλο, χωρίς ίχνη αντίστασης προβάλλοντας εκδηλώνοντας μόνο 

την ηθική αντίσταση. Αυτή είναι που ανοίγει τη διάσταση του Απείρου δηλαδή τον 

επεκτατισμό του Ιδίου και του Εγώ. Ο Lévinas την ονοματίζει πρόσωπο αυτό που 

παρουσιάζεται άμεσα και εξωτερικά σε ένα Εγώ. Η επιφάνεια του προσώπου είναι 
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136 Levinas, E.,(1989)Ολότητα και Άπειρο: Δοκίμιο για την εξωτερικότητα  μτφρ.Παπαγιώργης, Κ., 

Αθήνα :Εξάντας. σελ.253-254 



 

 

66 

 

ολοκληρωτικά η γλώσσα. Η ηθική αντίσταση του προσώπου είναι η παρουσία του 

Απείρου .Σταθερή αξία της ηθικής συνείδησης ως συνείδηση της προτεραιότητας του 

Άλλου, είναι ότι ο Άλλος πρέπει να είναι πιο κοντά στο Θεό από ότι Εγώ και ότι η 

σωστή δικαιοσύνη αρχίζει από τον Άλλον.137 

Η ηθική σχέση, είναι θεμέλιο και δεν μπολιάζεται σε μια προηγούμενη 

γνωστική σχέση. Η ιδέα του Απείρου όπου το είναι υπερχειλίζει την ιδέα, όπου το Άλλο 

υπερχειλίζει το Ίδιο. Είναι η παρουσία του Άλλου μέσα στο Ίδιο. Η ιδέα του Απείρου 

είναι μια σκέψη που σκέπτεται περισσότερο από όσο σκέπτεται. Είναι η επιθυμία η 

οποία μετρά την απειρότητα του Απείρου. Η αληθινή επιθυμία είναι εκείνη την οποία 

το ποθούμενο δεν εκπληρώνει , αλλά συνεχώς ενισχύει είναι η καλοσύνη.138 

Το πρόσωπο του Άλλου μου αποκαλύπτει την αδικία που τον χαρακτηρίζει 

συνειδητοποιώ δε, ότι είμαι άδικος όταν υποχωρώ στον Άλλον. Ο Άλλος, ως πρόσωπο 

ως Άπειρο με υπολογίζει η δε αναμέτρηση με το Άπειρο, με ωθεί να διαισθανθώ την 

αδικία. Η ελευθερία της ύπαρξης συνιστά την ίδια την ηθική ζωή είναι εξ ολοκλήρου 

ετερονομία. Η ηθική αντίσταση βάζει φραγμούς στη επέκταση του Ιδίου και του Εγώ. 

Το ακόρεστο της ηθικής συνείδησης εγκολπώνει τον αυτοπεριορισμό, την αναδίπλωση, 

την υποχώρηση και τη συστολή της συνείδησης αλλά το ανυπέρβλητο στοιχείο της 

είναι ένα πάθος πιο ουσιώδες από την ελευθερία, δηλαδή συγκεκριμένα η ιδέα του 

Απείρου. Η μη κατανόηση του Άλλου εμπεριέχει άρνηση που οφείλεται στη δική μας 

κακή θέληση παράλληλα η μη κατανόηση του Απείρου έχει και μια θετική πλευρά την 

ενεργοποίηση της θέλησης της ηθικής συνείδησης και της Επιθυμίας.139 

O Lévinas επισημαίνει «Η παρουσία του όντος που δεν χωράει στη σφαίρα του 

Ίδιου, παρουσία που το υπερχειλίζει, ορίζει την καταστατική του τάξη ως απείρου. »140 

Αυτό σχηματοποιείται  με την εικόνα ενός δοχείου που ξεχειλίζει από το υγρό αυτή δε 

η υπερχείλιση είναι η παρουσία  του Απείρου ως μια θέση απέναντι στο ΄Ιδιο. Η Ιδέα 

του Απείρου που εμπεριέχεται στο μικρότερο πραγματώνεται ως μια σχέση με το 

πρόσωπο. Συγχρόνως διατηρεί την εξωτερικότητα του Άλλου σε σχέση με το Ίδιο παρά 
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τον συσχετισμό.«Το Άπειρο προϋποθέτει το περατό το οποίο μεγεθύνει απείρως».141Η 

ιδέα του Απείρου που εμπεριέχεται στο χωρισμένο όν εκφράζει μια θετικότητα και 

εστιάζουμε στην προτεραιότητά της προς κάθε περατή σκέψη και την εξωτερικότητά 

της προς το περατό. 

Συμπερασματικά, ο Λεβινάς αναπτύσσει μια καινοτόμο θεωρία αναφορικά με το  

προσώπου του άλλου. Η νέα θεωρία ανατρέπει την κατοχή του εαυτού, του κόσμου και 

του άλλου. Ο Lévinas υπερασπίζεται την στέρηση: Το όν είναι υποχρεωμένο πριν από 

οποιαδήποτε δέσμευση στην ευθύνη να ξεχάσει τον εαυτό του.142 Αλλά αυτή η παθητική 

ευθύνη είναι ευθύνη ομήρων. Η δεοντολογία του Lévinas βασίζεται στη παθητικότητα. 

Στο δοκίμιο Ολότητα και το Άπειρο ο Lévinas ταυτίζει το εγώ  με την 

υποκειμενικότητα η οποία,  γίνεται κατανοητή ως καλοσύνη και παράλειψη του εαυτού. 

Ακόμα κι αν ο Lévinas επιθυμεί να υποτάξει την οντολογία στην ηθική, υπάρχει 

μια οντολογική σχέση που μπορεί να βρεθεί στην ιδέα του διαχωρισμού. Είναι αυτός ο 

διαχωρισμός που καθορίζει τη σχέση του ίδιου και του άλλου και όχι την προηγούμενη 

ενότητα ως νοσταλγία για ύπαρξη, ούτε την μεταγενέστερη ενότητα ως ενοποίηση. Ο 

διαχωρισμός επιτυγχάνεται,εκπληρώνεται ως η επιθυμία του Άπειρου και όχι ως άγχος 

και αυτο-φροντίδα. Η κατηγορία του χωρισμού είναι εντελώς αντίθετη με εκείνη της 

έλλειψης και πτώσης. Ο διαχωρισμός καθιστά δυνατή την καταγραφή σε πεπερασμένη 

υποκειμενικότητα της κίνησης της καλοσύνης και της απομάκρυνσης που είναι η πόρτα 

του άλλου. Το Όν της Δυτικής Φιλοσοφίας αντικαθίσταται από το Άπειρο, είναι 

αυτό το γεγονός ότι, ως υπερβατικότητα, ορίζει το πέρα από το να είναι εκεί που 

είναι ο Θεός. Από την παθητικότητα στο χωρισμό, η υποκειμενικότητα 

αποκαλύπτεται ως η επιθυμία του Άπειρου. Αυτή η επιθυμία πρέπει να νοηθεί ως 

υπακοή στις εντολές, στην εντολή του προσώπου και στον αγιασμό του χωρισμού 

και του τελειώματος ως εκδήλωση της υπέρβασης και του Άπειρου. Η έννοια του 

διαχωρισμού είναι μεταφυσική, διότι υποδεικνύει την απόσταση που χωρίζει το 

ίδιο από τον Άλλο στην αναζήτηση του απεριόριστου και της αλήθειας. 

                                                           
141 ό.π. σελ.247 

142 Emmanuel Levinas, Au delà du verset, p. 154 στο RALUCA BĂDOI (2008) Visage et 

transcendance. Essai sur l’altérité comme une contrephénoménologie 
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"Η ιδέα του απεριόριστου, η σχέση μεταξύ του ίδιου και του άλλου δεν ακυρώνει τον 

διαχωρισμό. Αυτό αποδεικνύεται από την υπέρβαση ".143 

Ο εαυτός αποκηρύσσεται από την επιθυμία που προέρχεται από την παρουσία 

του άλλου. Είναι αυτή η μεταφυσική επιθυμία που επιτρέπει στον εαυτό να βγει από 

τον εαυτό του και να πραγματοποιήσει μια μετατροπή θυσιάζοντας την ευτυχία του 

στην επιθυμία του για άλλους. Ο άλλος άνθρωπος είναι τότε, μέσω του προσώπου του, 

ο ξένος, ο διαχωρισμός από εμένα που είναι πιο σημαντικός από τον εαυτό.144 

4.6.Ηθική και σώμα  

Συνεχίζοντας την ανάλυση του αριστουργήματος της ιστορίας της φιλοσοφίας  

«Ολότητα και Άπειρο» διαπιστώνουμε ότι ο Lévinas αποστασιοποιείται από την εικόνα 

του κόσμου του Χαιντεγκεν ως ολότητας, «εργαλείων πρόχειρων  παρευρισκομένων 

όντων» και από τον απαράδεκτο χαρακτηρισμό της φύσης ως» γιγάντιου ρεζερβουάρ 

καυσίμου». Αντιστέκεται στην μηχανοποίηση του κόσμου και στην εργαλειακή 

διάσταση που της προσδίδουν αλλά υποστηρίζει ότι η ζωή δεν είναι εργαλειακότητα 

,σκοπιμότητα αλλά απόλαυση και ευτυχία. Το κυρίαρχο νόημα της ζωής είναι μια 

σχέση απόλαυσης και ευτυχίας που η λογική δεν μπορεί να την αντιληφθεί ως σχέση με 

ένα εργαλείο. Κατά τον Lévinas η υποκειμενικότητα ανασύρει την προέλευσή της από 

την ανεξαρτησία της απόλαυσης 145 και ξεπερνώντας την έπαρση του εγώ καταλήγει σε 

ένα ρεαλισμό που δικαιώνει το κοινό αίσθημα για τη ζωή. Η ίδια η συνείδηση είναι 

πληρότητα. 

«Η ζωή είναι αγάπη για τη ζωή σχέση με περιεχόμενα που δεν είναι το είναι μου 

αλλά κάτι πιο ακριβό από το είναι μου :να σκέπτομαι, να τρώω, να κοιμάμαι, να 

διαβάζω, να εργάζομαι να κάθομαι στον ήλιο.»146 Επηρεασμένος από τον Αριστοτέλη 
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υποστηρίζει ότι η ζωή ως θυμικό και συναίσθημα δεν καθορίζεται από την ανέχεια και 

τον πόνο αλλά από την ευτυχία «Ζω σημαίνει χαίρομαι τη ζωή. Η απελπισία για τη ζωή 

έχει νόημα επειδή πρωταρχικά η ζωή είναι ευτυχία».147Η κατάφαση που εκπροσωπεί ο 

Lévinas  στην ευτυχία και τη ζωή συντελεί στην πληρότητα της προσωπικής ζωής η 

οποία εν συνεχεία αποτελεί προϋπόθεση της αυθεντικής συνάντησης με τον άλλον. 

Ο Lévinas έρχεται σε αντιπαράθεση με τον Σαρτρ αμφισβητώντας την άτρωτη 

ελευθερία χωρίς εσωτερικότητα χωρίς δυνατότητα βίαιων χτυπημάτων από τον άλλον. 

Απεναντίας υποστηρίζει την τρωτότητα της ανθρώπινης βούλησης η οποία δεν έχει 

στοιχεία ηρωισμού και μάλιστα εκτίθεται στη βία. «Η βία είναι η διαφθορά -γοητεία και 

απειλή όπου η βούληση προδίδεται και η προδοσία της βούλησης είναι το σώμα.148 Με τη 

μεσολάβηση του ανθρωπίνου σώματος ο ιδεολόγος μοναχικός ιππότης κατευθύνεται 

στο επίπεδο του τρωτού και του εύθραστου. Αλλά σύμφωνα με τον φιλόσοφο η 

ισχυρότερη αποκύρηξη των ηρωισμών του Είναι, είναι η πείνα. Βρισκόμαστε σε ένα 

μαγεμένο κόσμο και η πείνα του άλλου ανθρώπου έρχεται να μας ξεμαγέψει να μας 

αφυπνήσει. 

Παρόλο που η γνώση είναι δύναμη, το επιστημονικό γιγνώσκειν είναι ηθικά 

τυφλό και δεν μπορεί να μας ελευθερώσει από τον μαγεμένο κόσμο. Έτσι έπονται και 

άλλες μαγγανείες πόλεμοι, ολοκαύτωμα, στρατόπεδα συγκέντρωσης ,ατομική βόμβα 

κλωνοποίηση. Συνεπώς η οντολογία προϋποθέτει την ηθική της θεμελίωση και ο 

Lévinas κάνει λόγο για την υπέρβαση ως κοινωνική σχέση .Το μοναδικό όν στο οποίο 

εκφράζω την κατανόησή μου είναι ο άλλος .Για να υπερβούμε τον εγκλεισμό που 

φυλακίζει το μάγεμα για να ανακαλύψουμε την άχωρη υπέρβαση πρέπει να 

ακολουθήσουμε την κίνηση προς τον άλλον άνθρωπο και αυτή είναι η ευθύνη.149 

Για τον Lévinas , η βούληση μεταλλάσσεται σε ηθική επιθυμία δηλαδή σε 

καλοσύνη. Στη σκέψη του φιλόσοφου, το κακό μπορεί να γίνει πολιτικό σύστημα ενώ 

το Άπειρο εκπροσωπεί τη δυνατότητα διακοπής των δεινών και προϋποθέτει τη 

μετάδοση του νόμου στην υποκειμενικότητα και επέρχεται κατά αυτόν τον τρόπο μια 

ρήξη στο πεπρωμένο του Είναι. Το τρωτό Εγώ συναλλάσσεται με τον θάνατο. Ο 

θάνατος που ερμηνεύεται είτε πέρασμα στο μηδέν είτε ως πέρασμα στο επέκεινα 
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απασχολεί τη φιλοσοφική και θεολογική σκέψη. Ο θάνατος με απειλεί με τρομάζει 

έρχεται από το Άλλο από την απόλυτη ετερότητα. Η απειλή του θανάτου, η σχέση μου 

με το θάνατο, ενέχει την ουσία του φόβου. Ο φόβος για τη βία του θανάτου 

επεκτείνεται σε φόβο για τον Άλλον άνθρωπο που δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Αν η 

βούληση είναι θνητή και δέχεται την βία, την πείνα και τη δίψα αν είναι σώμα του 

τοποθετείται ανάμεσα στη υγεία και την ασθένεια δεν σημαίνει ότι περικλείεται μόνο 

από το μηδέν. Μέσα στη βούλησή μου εμπεριέχεται και μια Άλλη βούληση. Ο Θεός ή ο 

εχθρός που έχω μέσα μου, μου επιτρέπει να βούλομαι αποσπώντας από εντός μου το 

εγωιστικό κομμάτι ταυτίζοντάς την με μια βούληση επιθυμία της οποίας το επίκεντρο 

δεν είναι οι ανάγκες του Εγώ αλλά η βούληση –επιθυμία για τον Άλλον άνθρωπο. 150 

Η καλοσύνη, έχει την ιδιότητα να αδειάζει τη βούληση από τον εγωισμό της και 

την προτρέπει να βρει ένα στόχο, την αφιέρωση στον Άλλον άνθρωπο .Για να αντιτάξει 

στο παραλογισμό και στη βία μια εσωτερική ελευθερία πρέπει να έχει λάβει μια 

εκπαίδευση. Η ανθρώπινη ελευθερία που εκτίθεται στη βία και στο θάνατο εξαρτάται 

από ένα φθαρτό κείμενο τους νόμους.151  

Η επιρροή από τη βιβλική παράδοση στη φιλοσοφική του σκέψη επεκτείνεται 

στο νόμο. Όμως παρά την ύπαρξη των νόμων συνεχίζονται οι φρικαλεότητες. Ο τρόμος 

του κακού ανοίγεται σαν άβυσσος ,ο τρόμος του κακού είναι αγωνία για την αρρώστια, 

αγωνία για την ανθρώπινη σάρκα που στενάζει ,αγωνία για την αποσύνθεση και την 

σήψη. Ο νόμος είναι χρέος και ευθύνη για τον πλησίον, ευθύνη που έρχεται από την 

ελευθερία μου από ένα μη παρόν. Η ηθική ζωή διαλύει τη νωθρότητα του Είναι και 

αφυπνίζει την εσωτερικότητα του και τις δυνάμεις του σε συνδυασμό με την πράξη 

δίνει όραμα στον άνθρωπο  ενεργοποιεί την ελπίδα για τον άνθρωπο. Η ηθική του 

νόμου ταυτίζεται με την ευθύνη για τον κόσμο για όλους όσους είναι πολιτικά και 

κοινωνικά αποκλεισμένοι στους παρίες της κοινωνίας για να έχουν πρόσβαση  την 

ισότητα και τη δικαιοσύνη που δικαιούνται. Η μη τήρηση των νόμων αφορά τη σχέση 

με τους άλλους δηλαδή την έσχατη πνευματικότητα.152 
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4.7.Συμπέρασμα 

Η κινητήριος δύναμη στη φιλοσοφία του Lévinas είναι η ηθική. Αναφέρεται σε 

μια ηθική που ξεχωρίζει από την παραδοσιακή ηθική, αν και το κοινό τους στοιχείο 

αφορά το ίδιο το υποκείμενο. Ο Lévinas διαφοροποιείται και ισχυρίζεται ότι η ηθική 

ώθηση δεν πηγάζει από εμένα έρχεται από τον Άλλον αλλά τι σημαίνει ο Άλλος; 

Ο Άλλος για τον οποίον μιλά ο Lévinas και αποτελεί το απόλυτο ως ετερότητα  

είναι ο Άνθρωπος. Γενικότερα η φιλοσοφία του εστιάζεται στον Ανθρωπισμό και 

επικεντρώνεται στην μέριμνα για τον πλησίον στο καθημερινό αγώνα για την βελτίωση 

της ζωής του και ως ευθύνη για όσα διαδραματίζονται στο κοινωνικό χώρο. Επειδή το 

πολιτικό κακό είναι το καρκίνωμα, η πληγή της ανθρωπότητας οφείλουμε να 

συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του πολιτικού αγαθού μέσω της προσέγγισης του 

συνανθρώπου μας. Το πολιτικό κακό θα μπορέσει να ελαχιστοποιηθεί μόνο όταν μόνο 

όταν ο καθένας αναλογιστεί ποια είναι η δική του ευθύνη μέσα στον κοινωνικό χώρο.153 

Μετά την εξόντωση μελών της οικογένειάς του από τους ναζί λόγω της 

καταγωγής τους και την επιβίωσή του , η σκέψη του Lévinas εστιάστηκε στην 

προέλευση των ηθικών σχέσεων και κατά πόσο είμαστε ικανοί να ανταποκριθούμε στις 

ανάγκες και τα θέλω των άλλων. Λόγω προσωπικών εμπειριών και βιωμάτων σε όλο το 

έργο του υπάρχει ένας βαθύς στοχασμός στην προέλευση του αποκλεισμού. 

Επισημαίνει τους κινδύνους του εθνικισμού καθώς επίσης και την αναγκαιότητα 

υποδοχής, αποδοχής και προστασίας των ευάλωτων ανθρώπινων όντων.154 

Ερευνώντας τις διακρίσεις που υπάρχουν μεταξύ του «ίδιου» και του «άλλου» 

διαπιστώνει ότι προέρχονται από τον εθνικισμό. Τα στερεότυπα που γεννιούνται από 

κυρίαρχες ομάδες έχουν τη δυνατότητα να μετατρέπουν τους άλλους σε μια ενιαία 

κατηγορία που να διακρίνουν «αυτούς» από «εμάς» με απόλυτο τρόπο. Αυτή όμως η 

τοποθέτηση προκαλεί αρνητική αντιμετώπιση προς τους άλλους .Το αντίδοτο του 

Levinas στην αρνητική στάση προς τους άλλους είναι σύμφωνα με τον Γουέντλαντ, 

Άαρον Τζέιμς, Wendland Aaron James «κατανόηση της «απειρότητα» των ανθρωπίνων 

                                                           
153 Μπακονικόλα-Γιαμά, Έλση, «Ο ανθρωπισμός του Ε. Levinas», Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 

τόμος 17, τεύχος 51, Σεπτέμβριος 2000, σσ. 207-214. 

154 Γουέντλαντ, Άαρον Τζέιμς,(2016) «Τι οφείλουμε ο ένας στον άλλο;» (Μια λεβινασική προσέγγιση της 

ηθικής μας ευθύνης απέναντι στους πρόσφυγες), μτφρ. Γεράσιμος Κακολύρης, Η Αυγή της Κυριακής / 

«Ενθέματα», 7 Φεβρουαρίου 2016, σσ. 36-37. 

http://www.frenchphilosophy.gr/wp-content/uploads/2014/01/Bakonikola-Giama-E.-O-anthropismos-tou-E.-Levinas-2000.pdf
https://enthemata.wordpress.com/2016/02/07/wendland/#more-21753


 

 

72 

 

όντων, απεικόνιση της πρόσωπο με πρόσωπο συνάντησης και μια επεξήγηση αποδοχή 

μιας βασικής φιλοξενίας με χαρακτηριστικά ανθρωπινότητας.» 

Κεντρικά στοιχεία της φιλοσοφίας του είναι το Άπειρο, Το Πρόσωπο και η 

Φιλοξενία. Το «Άπειρο», είναι ένας τεχνικός όρος που χρησιμοποιεί ο Levinas για να 

καταδείξει ότι η εσωτερικότητα των άλλων ανθρώπων είναι πολύ περισσότερο από όσο 

μπορούμε να αντιληφθούμε. Η ιδέα του Απείρου είναι η υπερχείλιση της περατής 

σκέψης από το περιεχόμενό της πετυχαίνει, πραγματώνει τη σχέση της σκέψης με 

εκείνο που ξεπερνά την ικανότητά της, με εκείνο που διδάσκομαι ανά πάσα στιγμή 

χωρίς να το αντιμάχομαι. Αυτή τη διαδικασία την αποκαλούμε δεξίωση του προσώπου. 

Η σχέση με το πρόσωπο με το άλλο που είναι απολύτως Άλλο που είναι Άπειρο  Άλλο, 

αποτελεί την Ιδέα μου.155 κατά συνέπεια Η σχέση με το Άλλο είναι ασύμμετρη. Αυτή η 

ασύμμετρη σχέση είναι κυρίαρχη ιδέα του έργου του Ολότητα και Άπειρο είναι Le 

rapport sans rapport η σχέση χωρίς σχέση. 

Το «πρόσωπο» δεν είναι ένα αντικείμενο που προσδιορίζεται με εξωτερικά 

χαρακτηριστικά αντιθέτως για να συναντήσω τον πλησίον πρέπει να προχωρήσω στην 

προσήλωση του βλέμματος στην εσωτερικότητα του αφού το πρόσωπο δεν ταυτίζεται 

με ότι προσλαμβάνει η όραση. Η συνάντησή μου με το πρόσωπο ενέχει μια εντολή,  μια 

ευθύνη που απευθύνεται στο εγώ να επιφορτιστώ με την φροντίδα του Άλλου να μη τον 

αφήσω ανυπεράσπιστο. 

Η συνάντηση με το πρόσωπο του Άλλου, Σχήμα 1αφυπνίζει το εγώ που 

βρίσκεται σε ύπνωση, το συγκλονίζει και το οδηγεί να βρίσκεται σε ετοιμότητα και 

επαγρύπνηση. ταυτίζεται δε με την υπέρβαση. . 

 

 

                                                           
155 Levinas,E.(1989)ΟΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΡΟ Δοκίμιο για την Εξωτερικότητα  μτφρ.Παπαγιώργης, Κ. 

Αθήνα:Εξάντας σελ.244-249 
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Σχήμα 1.Το πρόσωπο 

Το πλησίασμα του άλλου, είναι το ίδιο το γεγονός της υπέρβασης που 

δοκιμάζεται μέσα από τη σχέση με τον Άλλον. Συνάντηση με το Άπειρο, προϋποθέτει  

συνάντηση με τον άλλον τον πλησίον. Η συνάντηση με τον Άλλον δηλώνει αφενός την 

αναγνώρισή του και την μοναδικότητά του και αφετέρου την υπευθυνότητα που 

αισθάνομαι γι αυτόν. Η κατά πρόσωπο συνάντηση του Άλλου με διατάζει, «μη με 

σκοτώσεις» Όταν δεν είμαι πρόσωπο με πρόσωπο με τον Άλλον δεν τον αναγνωρίζω, 

δημιουργείται μια ηθική νοητική αδυναμία και οι προϋποθέσεις για βίαιες πράξεις. Ο 

ένας δεν αντικρίζει τον Άλλον αλλά μόνο την άλλη ελευθερία ως άγρια δύναμη. Η βία 

αγνοεί το πρόσωπο διότι μόνο έτσι μπορεί να ασκηθεί.156 

Η σχέση μου με το Άλλο πρόσωπο δεν έχει συμμετρία γεγονός που με ωθεί να 

δίνω προβάδισμα στον άλλον και στις ανάγκες του .Ο Άλλος είναι υπεράνω του εαυτού 

μου δεν τον αγνοώ, αντιθέτως του προσφέρω με ευμενή διάθεση (καλόβολα) την 

φροντίδα μου, τελειοποιώντας έτσι τη σχέση μου με το Θεό. 

Η «φιλοξενία» του Lévinas περιλαμβάνει τον περιορισμό του δικού μας κόσμου 

όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα θέλω των άλλων. Το καλωσόρισμα και το μοίρασμα 

με τους άλλους σηματοδοτεί ποιοί ακριβώς είμαστε, την ανθρωπινότητά μας. Ο τρόπος 

που καλωσορίζουμε και διανέμουμε τα αγαθών μας στους άλλους καθορίζουν και την 

προσωπικότητά μας. Αναφορικά δε, με την υποκειμενικότητα ο Lévinas περιγράφει τον 

εαυτό ως οικοδεσπότη και όμηρο του άλλου. 

Η φιλοξενία, αφενός προσδιορίζει τις ταυτότητές μας σε συγκεκριμένες 

κοινότητες αφετέρου αποτελεί το θεμέλιο της ανθρώπινης κοινότητας. Επιπλέον η 

φιλοξενία, θεσμοθετεί, θέτει σε ισχύ την ανθρώπινη κοινότητα όχι μόνο με την δεξίωση 

του άλλου με το μοίρασμα της ιδιοκτησίας μας αλλά και με τη δημιουργία μιας κοινής 

γλώσσας. Η γλώσσα είναι καθολική και σηματοδοτεί μια μετάβαση από το εγώ στο 

εμείς προσφέροντας πράγματα που ανήκουν σε μένα στο άλλον. Η γλώσσα θεμελιώνει 

την από κοινού κατοχή καταργώντας την απόλαυση της ιδιοκτησίας. Υπάρχει μια 

παρακίνηση κατά τον Lévinas να μοιραστούμε ότι έχουμε στην κατοχή μας με άλλα 

όντα. Η ανωτέρω προτροπή όμως για τον Lévinas ισοδυναμεί με άπειρη και αδύναμη 

                                                           
156Μπακονικόλα-Γιαμά, Έλση, «Ο ανθρωπισμός του Ε. Levinas», Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 

τόμος 17, τεύχος 51, Σεπτέμβριος 2000, σσ. 207-214. 

 http://www.frenchphilosophy.gr/wp-content/uploads/2014/01/Bakonikola-Giama-E.-O-anthropismos-

tou-E.-Levinas-2000.pdf 

http://www.frenchphilosophy.gr/wp-content/uploads/2014/01/Bakonikola-Giama-E.-O-anthropismos-tou-E.-Levinas-2000.pdf
http://www.frenchphilosophy.gr/wp-content/uploads/2014/01/Bakonikola-Giama-E.-O-anthropismos-tou-E.-Levinas-2000.pdf
http://www.frenchphilosophy.gr/wp-content/uploads/2014/01/Bakonikola-Giama-E.-O-anthropismos-tou-E.-Levinas-2000.pdf
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ευθύνη για το λόγο ότι μπορώ να δώσω σε έναν, αλλά αδυνατώ να βοηθήσω όλους τους 

άλλους .Για την πραγμάτωση της ευθύνης είναι απαραίτητη η δικαιοσύνη.157 

Συμπερασματικά, λοιπόν η δικαιοσύνη είναι η ευθύνη μου προς όλους τους 

άλλους και γενικότερα προς την ανθρωπότητα στην οποίαν οφείλω να απαντήσω.158 

Συγκεκριμένα η ευθύνη μου για τον Άλλον είναι άπειρη αποτελεί δε μια ασύμμετρη 

ηθική σχέση χωρίς ίχνος αμοιβαιότητας. Κυρίως όμως δεν μπορεί να είναι σχέση 

δούναι και λαβείν. 

Ο φόβος για τον άλλον ενεργοποιεί μια ηθική εγρήγορση και επαγρύπνηση. 

Διακόπτεται η πολιτική και ο πόλεμος που επικρατεί στη σχέση του Ίδιου με το Άλλο, 

διακόπτεται η κυριαρχία του εγώ από το εγώ ,αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο η 

πνευματικότητα της ψυχής το Είναι του ανθρώπου με αποτέλεσμα την μεταστροφή της 

προς την δικαίωση. Ευθύνη είναι η ηθική εγγύτητα, η επιστροφή στην εσωτερικότητα 

της συνείδησης που δεν αποσκοπεί σε κάτι, στη δυνατότητα να φοβάται την αδικία 

περισσότερο από τον θάνατο, να προτιμά να αδικηθεί, παρά να αδικήσει.159 

Η ηθική προηγείται του κράτους αποτελεί δε τον συνδετικό κρίκο της 

κοινωνίας. Η ηθική δεν είναι αντιμέτωπη με την δημοκρατία αλλά την αυτοπεριορίζει. 

Το δεν θα σκοτώσω του Lévinas συνεπάγεται κοινωνική δικαιοσύνη. Ο Lévinas μέσα 

από την φιλοσοφία του δημιουργεί μια νέα γλώσσα στην οποίαν ο συσχετισμός των 

εννοιών που γνωρίζουμε παίρνει μια άλλη διάσταση. Περιγράφει την υποκειμενικότητα 

χωρίς να χρησιμοποιεί το ρήμα είμαι. Αλλά, για τον Lévinas, το ανθρώπινο εγώ πρέπει 

να χαρακτηριστεί πριν από οποιαδήποτε καθιερωμένη κατάσταση, εξ ου και η έκφραση 

« πέρα από την ύπαρξη.» Εν κατακλείδι, θα περιοριστούμε στις τέσσερις 

χαρακτηριστικές έννοιες-κλειδιά που μας αποκαλύπτει ο Lévinas και υποδηλώνουν τη 

                                                           
157 Γουέντλαντ, Άαρον Τζέιμς, (2016) «Τι οφείλουμε ο ένας στον άλλο;» (Μια λεβινασική προσέγγιση 

της ηθικής μας ευθύνης απέναντι στους πρόσφυγες), μτφρ. Γεράσιμος Κακολύρης, Η Αυγή της Κυριακής / 

«Ενθέματα», 7 Φεβρουαρίου 2016, σσ. 36-37. 

158 Farhang Erfani (2007)Something New Under the Sun: Levinas and the Ethics of Political Imagination  

PhaenEx 2, no. 1 (spring/summer 2007): 46-66 © 2007 p.62 

159 ό.π. Λεβινάς, Ε., ( 2012    )  σελ.134-136 «Η ηθική ως πρώτη φιλοσοφία», μτφρ. Δημήτρης 

Αγγελής, Νέα Ευθύνη, τεύχος 10, Μάρτιος – Απρίλιος 2012, σσ. 127-138. 

 

https://enthemata.wordpress.com/2016/02/07/wendland/#more-21753
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σχέση με τους άλλους. Είναι η εγγύτητα, η ευθύνη, η υποκατάσταση και η 

μοναδικότητα του εαυτού.160 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΗΓΕΣΙΑ  ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ 

5.1. Εννοιολόγηση και ρόλος της ηγεσίας 

Προσπαθώντας να διευκρινίσουμε την εννοιολόγηση της ηγεσίας 

διαπιστώνουμε την ύπαρξη διαφοροποιημένων ορισμών και την ασυμφωνία των 

ερευνητών να διατυπώσουν έναν ορισμό καθολικά αποδεκτό. Αν όμως ως όρος δηλώνει 

μια ασάφεια αναντίρρητα είναι αναγνωρίσιμη η σημασία της ηγεσίας ως σύνθεσης 

φαινομένων ισχύος, εξουσίας κι επιρροής (Hemphill, 1968), για την αποτελεσματική 

λειτουργία ενός οργανισμού.161 

Από τους υπάρχοντες ορισμούς ενδεικτικά επιλέγουμε τρεις  ορισμούς. Αρχικά 

αναφερόμαστε στην άποψη των Stogdill 1950 :3 Koontz και  O Donnelli 1982: 91 στο 

Κατσαρός 2008:96 « η ηγεσία είναι η διαδικασία επηρεασμού των δράσεων μιας 

οργανωμένης ομάδας ατόμων , έτσι ώστε να εργαστούν πρόθυμα για την επίτευξη των 

ομαδικών στόχων» 

Δευτερευόντως, κατά την άποψη  του Μπουραντά η ηγεσία  ορίζεται ως η 

διαδικασία επηρεασμού της σκέψης , των συναισθημάτων των στάσεων και των 

συμπεριφορών μιας μικρής ή μεγάλης, τυπικής ή άτυπης ομάδας ανθρώπων από ένα 

άτομο (ηγέτη) με τέτοιο τρόπο, ώστε εθελοντικά, πρόθυμα και με την κατάλληλη 

συνεργασία να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, για να υλοποιούν αποτελεσματικούς 

στόχους, που απορρέουν από την αποστολή της ομάδας και τη φιλοδοξία της για πρόοδο 

ή ένα καλύτερο μέλλον. ( Μπουραντάς, 2005).162  

Τέλος, ο Bass αναφερόμενος στην ηγεσία επικεντρώνεται στην διαδικασία της  

θετικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της ομάδος η οποία ενεργοποιεί την 

ικανότητα της ομάδας και συντελεί στην επίλυση των προβλημάτων και την επίτευξη 

                                                           
160 Hansel  Georges     Ethique et politique dans la pensée d'Emmanuel Levinas 

http://ghansel.free.fr/ethiqexpc.html 

161 Ανδρής , Ε., (2015) Διεύθυνση και Ηγεσία :Ο ρόλος του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Πανελλήνιο 

Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης σελ.150-155 

162 -Μπουραντάς, Δ. (2005),“Ηγεσία”, Αθήνα : Κριτική. 

http://ghansel.free.fr/ethiqexpc.html
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των στόχων (Bass,1990)163 Οι παραπάνω ορισμοί διαφωτίζουν πολλές πτυχές της 

ηγεσίας με κοινά συστατικά την διαδικασία επιρροής και την ανθρώπινη συμπεριφορά. 

Η διαδικασία της ηγεσίας εστιάζεται λοιπόν στην επιρροή ως αλληλεπιδραστική 

δύναμη, στη λογική ,στις ιδέες, στα συναισθήματα τις στάσεις και τις συμπεριφορές 

μιας μικρής ή μεγάλης ομάδας ανθρώπων από κάποιον ηγέτη ώστε μέσα από μια 

εθελοντική συνεργασία, με καλή διάθεση και υπευθυνότητα, να καταθέτουν τον 

καλύτερο εαυτό τους αποσκοπώντας στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού 

αποτελέσματος του οργανισμού.  

Προϋποθέσεις ενεργοποίησης της επιρροής είναι αφενός η προσωπικότητα του 

ηγέτη, η συμπεριφορά του, η ύπαρξη οράματος, το πάθος, η πρωτοβουλία, η έμπνευση, 

η δημιουργικότητα η παρουσία του, η δέσμευση ,η ειλικρίνεια, η ψυχή και η καρδιά του 

αλλά και η επικοινωνιακή δεινότητα και κυρίως δε η σωστή διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού. Κατά κοινή ομολογία, τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, εμπνέουν τον σεβασμό, 

την αγάπη και την αφοσίωση των άλλων καθιστώντας τον ηγέτη ως θετικό πρότυπο 

μίμησης. Αφετέρου, ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι εξειδικευμένες γνώσεις που 

αποκτήθηκαν είτε λόγω εμπειρίας σε διοικητικές θέσεις είτε είναι απόρροια 

μεταπτυχιακών σπουδών και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη διοίκηση. 

Επιπροσθέτως, σημαντική πηγή δύναμης για την άσκηση επιρροής είναι η δυνατότητα 

πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης164 

Ως προς την εκπαιδευτική ηγεσία σύμφωνα με τον Stogdill στις αρχές του 1970 

είχε τα χαρακτηριστικά του Laissez- faire δηλαδή με στοιχεία αδιαφορίας και 

εξουσιοδοτική με δυνατότητα μεταφοράς εξουσίας Αποτελέσματα ερευνών 

καταδεικνύουν την διασύνδεση ποιότητας και αποτελεσματικότητας, συγκεκριμένα 

έρευνα δέκα σχολείων στη μεγάλη Βρετανία κατέδειξε ότι ο σημαντικότερος 

παράγοντας για την επιτυχία των σχολείων είναι η ποιότητα της ηγεσίας των 

διευθυντών.(Hopkins et al 1994:153 στο Κατσαρός 2008:96  

Αναλύοντας, την εκπαιδευτική ηγεσία οι Hallinger &Murphy(1985) 

επισημαίνουν στην εκδήλωσή της τρεις κατηγορίες πρακτικών οι οποίες επιβεβαιωμένα  

προάγουν την βελτίωση των μαθητών α) τον ορισμό της αποστολής του σχολείου β) τη 

διαχείριση του εκπαιδευτικού προγράμματος γ) τη βελτίωση του σχολικού κλίματος. 

                                                           
163 -Bass, B.M. (1990), “From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision.” 

Organizational Dynamics, American Management Assosiation, New York 18. pp. 19-31. 

164 Κατσαρός, Ι.,(2008)Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης Αθήνα:ΥΠ.Ε.Π.Θ.Π.Ι σελ.97 
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Αργότερα ο Southworth (2002) εστιάζεται σε τρεις στρατηγικές της εκπαιδευτικής 

ηγεσίας α) παροχή προτύπων β) παρακολούθηση γ) ανταλλαγή επαγγελματικών 

απόψεων165 

Συμπερασματικά, ο τρόπος άσκησης της ηγεσίας είναι σύνθετος και 

πολυπαραγοντικός. Αντικατοπτρίζει την προσωπική θεωρία διοίκησης του ηγέτη 

,πεποιθήσεις, παραδοχές, αξίες, που σχετίζονται με την διαδικασία της εκπαίδευσης, 

αποδεικνύει έμπρακτα τις εξειδικευμένες γνώσεις του στη διοίκηση και ιδιαίτερα κάθε 

του δράση και ενέργεια απεικονίζει την προσωπικότητα και την κουλτούρα του . Με 

δυο λόγια, αποτελεί το ενδεδειγμένο μέσο για την αποτελεσματική έκφραση της 

«τέχνης του να επιτυγχάνεις σκοπούς μέσω των ανθρώπων» (Stoner, 1978)166 

5.2. Πολυπολιτισμικότητα και παιδαγωγικές προκλήσεις 

Οι ραγδαίες πολιτικές και κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις της νεωτερικότητας και 

της μετανεωτερικότητας αναμφίβολα έχουν σηματοδοτήσει αλλαγές όχι μόνο σε 

ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πραγματικότητα που διαμορφώνεται δεν 

αφορά τα στενά όρια του κράτους αλλά επεκτείνεται σε οικουμενικό επίπεδο 

διαμορφώνοντας ένα νέο πλαίσιο κοινωνικού και πολιτικού μετασχηματισμού το οποίο 

επέφερε βίαιες μεταναστευτικές μετακινήσεις πληθυσμών. Αποτέλεσμα των 

μεταναστευτικών κινήσεων είναι η δημιουργία πολυπολιτισμικών κοινωνιών όπου 

κυριαρχεί η συνύπαρξη ποικίλων κοινωνικών ομάδων με διαφορετικά πολιτισμικά 

εθνικά και εθνοτικά στοιχεία.  

Η σύγκρουση των πολιτισμών προκάλεσε έντονες συζητήσεις οι οποίες αφενός 

δημιουργούν νέες προοπτικές αφετέρου προκαλούν ανησυχίες και διλήμματα . Ο 

Huntington υποστηρίζει την άποψη ότι κυρίαρχη πηγή σύγκρουσης μεταξύ των λαών 

μελλοντικά θα είναι πολιτισμικής φύσης..167 Σε αντιδιαστολή ο Gilbert Achear 

αναφέρθηκε σε «σύγκρουση βαρβαροτήτων» ενώ μια άλλη θεώρηση του Thomas 

Friedman παραπέμπει σε « ισοπέδωση του κόσμου » που οφείλεται σε αλληλεπίδραση 

                                                           
165 Κατσαρός σελ.107 

166  Stoner J.A.F. (1978) Management N.Jersey στο Ευστάθιος Ανδρής(2015) Διεύθυνση και Ηγεσία :Ο 

ρόλος του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης σελ.150-155 

 

167 Huntington «The Clash of Civilizations  Foreign Affairs, σελ.22 στο Ιωσήφ, Ι.,&Σωκράτους, Γ.,(2008) 

Ετερότητα και Εκπαίδευση Αθήνα:Παπαζήση σελ.20 
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λαών, πολιτισμών και οικονομίας. Αναφερόμενος στην «ισοπέδωση του κόσμου» 

τονίζει την παρουσία νέων ευκαιριών, προκλήσεων αλλά και νέων κινδύνων για το 

λόγο αυτό επιβάλλεται να εξευρεθούν ισορροπίες με απώτερο σκοπό τον 

επαναπροσδιορισμό καταστάσεων , δημιουργία καλών κοσμοπολιτών με αυθεντική 

γνωριμία μεταξύ μας αλλά και του κόσμου που ζούμε.168 

Ο χειρισμός της πολυπολιτισμικότητας και της Ετερότητας δημιουργεί 

διατάραξη της υπάρχουσας ισορροπίας λόγω των πολιτισμικών αλληλεπιδράσεων οι 

οποίες θα μπορούσαν να επεξηγηθούν ως πρόκληση για διάλογο και συνεργασία 

στοχεύοντας στην αποδοχή και αξιοποίηση της Ετερότητας. Πρωταρχική πρόκληση 

που αντιμετωπίζουν οι σημερινές κοινωνίες σύμφωνα με τον Bhikhu Parekh είναι η 

συστηματική προσπάθεια εξεύρεσης τρόπων ,σύζευξης, συνοχής και αποδοχής της 

διαφορετικότητας καλλιεργώντας κοινό αίσθημα υπαγωγής με σεβασμό στις πολιτισμικές 

διαφορές και ταυτότητες.169Ειδικότερα, η πρόκληση επικεντρώνεται στην ταξινόμηση 

των σχέσεων μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών ώστε να δημιουργηθούν γέφυρες 

επικοινωνίας, συνύπαρξης και θετικής αλληλεπίδρασης . 

Η εκπαίδευση, ως χώρος κοινωνικής και πολιτισμικής ενσωμάτωσης των 

υποκειμένων που εδράζεται στις αξίες της δικαιοσύνης της ισότητας και της 

αποτελεσματικότητας, επωμίζεται μεγάλο μερίδιο ευθύνης  για την δημιουργία 

προϋποθέσεων αποδοχής και αναγνώρισης του πλουραλισμού και της ετερότητας 

,βασικά γνωρίσματα του κοινωνικού γίγνεσθαι. Το σχολείο καλείται να ανταποκριθεί 

στα νέα δεδομένα των πολυπολιτισμικών κοινωνιών, ως ισχυρό πεδίο πολιτιστικής 

μεταβίβασης, καλείται να θεμελιώσει την ελληνική ταυτότητα και να ενεργήσει ως 

μηχανισμός διευρυμένης πολιτιστικής αναπαραγωγής (Καλοφορίδης, 2014)170 

Στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε, ο κόσμος γίνεται ολοένα και μικρότερος 

λόγω της παγκοσμιοποίησης αλλά οι αγώνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 

                                                           
168 Thomas Friedman(2006) The World is Flat: A Brief History of the Twenty –First CenturyNew 

York:Farrar, Straus ahd Giroux στο Ιωσήφ, Ι.,&Σωκράτους, Γ.,(2008) Ετερότητα και Εκπαίδευση 

Αθήνα:Παπαζήση σελ.21-22 

169 Bhikhu Parekh( 2006) Rethinking Multiculturism:Cultural Diversity and Political Theory 2nd 

ed.London:Palgrave Macmillan σελ.343 στο Ιωσήφ, Ι.,&Σωκράτους, Γ.,(2008) Ετερότητα και Εκπαίδευση 

Αθήνα:Παπαζήση σελ.22 

 

170 Καλοφορίδης ,Β.,(2014)Ταυτότητα, μετανάστευση και διαπολιτισμική εκπαίδευση στη σύγχρονη 

Ελλάδα Εκπ@ιδευτικός Κύκλος Τόμος 2 ,Τεύχος 1 σελ.199-282 
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αξιοπρέπεια αυξάνονται. Αν και οι κοινωνίες είναι περισσότερο συνδεδεμένες βρίθουν 

όμως από ανισότητες και μισαλλοδοξία Αναμφίβολα, οι κοινωνίες υποβάλλονται σε μια 

βαθιά μεταμόρφωση με την εισροή νέων πληθυσμιακών ομάδων, γεγονός που 

επηρεάζει την εκπαίδευση προμηνύοντας αλλαγές για νέες μορφές εκπαίδευσης . 

Για την διαχείριση των αναγκών του ετερόκλιτου μαθητικού δυναμικού 

απαιτείται η υιοθέτηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας ότι η 

πολιτισμική πολυμορφία είναι η μεγαλύτερη πηγή δημιουργικότητας και πλούτου της 

ανθρωπότητας. Παράλληλα η εκπαιδευτική προσέγγιση πρέπει να επικεντρωθεί σε νέες 

προσεγγίσεις μάθησης με μεγαλύτερη δικαιοσύνη, κοινωνική ισότητα, και παγκόσμια 

αλληλεγγύη. Το ανθρωπιστικό όραμα της εκπαίδευσης πρέπει να στοχεύει στο κοινό 

καλό μια νέα εστίαση στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Ο ηγέτης της εκπαίδευσης 

πρέπει να εναρμονιστεί με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν και να προσαρμόσει την 

διοίκησή του στις νέες προκλήσεις. διερευνώντας εναλλακτικές προσεγγίσεις για την 

πρόοδο και την ευημερία των μαθητών.  

Ο ηγέτης οφείλει να ενεργοποιήσει, να κάνει πραγματικότητα την 

μετασχηματιστική δύναμη της εκπαίδευσης. με αξιοπρέπεια, με σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων εφαρμόζοντας μια διοίκηση βασισμένη στην ισότητα ,ίσα 

δικαιώματα και κοινωνική δικαιοσύνη, σεβασμό της πολιτιστικής πολυμορφίας, στην 

αποδοχή του διαφορετικού στον ανθρωπισμό για την οικοδόμηση ενός καλύτερου 

μέλλοντος για όλους.171 

5.3.Εκπαιδευτική ηγεσία και Διαπολιτισμική Παιδαγωγική  

Κατά κοινή ομολογία, ο κοινωνικός αποκλεισμός ,οι δύσκολες συνθήκες 

διαβίωσης ,οι διακρίσεις, τα στερεότυπα, οι αρνητικές συμπεριφορές  που 

αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στη χώρες υποδοχής αντικατοπτρίζονται όχι μόνο στις 

προσωπικές και κοινωνικές αντιλήψεις αλλά και στην πολιτική των κρατών. Επιπλέον, 

η διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν από την πολιτισμική ετερότητα ωθεί 

στην αποδόμηση των μονοπολιτισμικών προσεγγίσεων και στην διαμόρφωση μιας 

εκπαιδευτικής πολιτικής ευαισθητοποιημένης σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Κατά συνέπεια, η διαπολιτισμική παιδαγωγική την οποία καλείται να υιοθετήσει το 

σχολείο προσανατολίζεται στην ικανοποίηση των αναγκών του εθνικά και πολιτισμικά 

                                                           
171Unesco(2015)Rethinking EducationTowards a global common good?   ανακτήθηκε από  

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Cairo/images/RethinkingEducation.pdf 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Cairo/images/RethinkingEducation.pdf
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ετερόκλητου μαθητικού δυναμικού το οποίο τροφοδοτεί με αυξανόμενους ρυθμούς το 

ελληνικό σχολείο αλλά και στην καλλιέργεια μιας θετικής διάθεσης, προσέγγισης του 

πολιτισμικά διαφορετικού. Είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι η διαπολιτισμική 

παιδαγωγική, πρεσβεύει την ισοτιμία των πολιτισμών και επαναπροσδιορισμό της 

εικόνας του άλλου που στερεοτυπικά είχε καθιερώσει και επιβάλλει η μονοπολιτισμική 

προσέγγιση της εκπαίδευσης.172  

Ενώ κατά την δεκαετία του 70 κυριαρχούσε  πολιτική αφομοίωσης και 

πολιτισμικής ομοιομορφίας με ταυτόχρονη διατήρηση της ενιαίας εθνικής συνείδησης 

και ταυτότητας, τα τελευταία χρόνια υπάρχει διαφοροποίηση πολιτικής κατεύθυνσης 

όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Η νέα εκπαιδευτική πολιτική την 

οποίαν ακολουθεί ο διαπολιτισμικός ηγέτης επικεντρώνεται στην υιοθέτηση 

προσεγγίσεων που στηρίζονται στην αποδοχή, στον σεβασμό και την ανεκτικότητα του 

πολιτισμικά διαφορετικού με ταυτόχρονη εκτίμηση της ποικιλίας και του πλούτου των 

πολιτισμών.173 Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητη η διευκρίνιση ότι η Διαπολιτισμική 

αγωγή δεν απευθύνεται μόνο σε μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο αλλά 

προσανατολίζεται προς το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού ώστε να επιτευχθεί η 

ανάμειξη η συνένωση των διαφορετικών πολιτισμών και η θετική αλληλεπίδραση 

μεταξύ των μαθητών. Η Διαπολιτισμική αγωγή σύμφωνα με τον Μάρκου ορίζεται ως 

αρχή ως διαδικασία και ως κίνημα 174 

Ως αρχή στοχεύει στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών προς όλους  από το σχολείο 

και την κοινωνία. Ως διαδικασία εκφράζει μια συνεχόμενη αλληλεπίδραση και 

συνεργασία των κοινωνικών ομάδων θεμελιωμένη στις αρχές της ισονομίας 

,αλληλοκατανόησης, αλληλοαποδοχής και αλληλεγγύης. Ως κίνημα σηματοδοτεί 

ευρύτερους ,εκπαιδευτικούς προσωπικούς, κοινωνικούς μετασχηματισμούς για την 

βελτίωση και εξέλιξη της εκπαίδευσης  

Για την διαχείριση λοιπόν  της Εκπαιδευτικής Ετερότητας επιδιωκόμενοι στόχοι 

του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι που εκπροσωπεί ο διαπολιτισμικός  ηγέτη του 21ου  αιώνα 

θα πρέπει να είναι η απαλλαγή της εθνοκεντρικής θεώρησης των πολιτισμών, με 

ταυτόχρονη αναγνώριση της σπουδαιότητας όλων των πολιτισμών , εξουδετέρωση των 

                                                           
172 - Ιωσήφ, Ι.,&Σωκράτους, Γ.,(2008) Ετερότητα και Εκπαίδευση Αθήνα:Παπαζήση σελ 21-26 

173 ό.π. 

174 Μάρκου,Γ.,(2001) Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπάιδευση Αθήνα:Ηλεκτρονικές τέχνες σελ.245-

246 
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στερεοτύπων και των προκαταλήψεων, επιπλέον, σεβασμός της διαφορετικότητας με 

παράλληλη καλλιέργεια της ανεκτικότητας και τέλος απαραίτητη είναι η ενίσχυση της 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Η υιοθέτηση της διαπολιτισμικής διάστασης στην 

εκπαίδευση αποσκοπεί στο άνοιγμα νέων δρόμων ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές να 

εγκολπωθούν τα αγαθά της εκπαίδευσης στο μέγιστο βαθμό ούτως ώστε να έχουν την 

δυνατότητα της ενεργής συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι.175  

5.4. Ο ηγέτης με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη φιλοσοφία 

Ο ηγέτης της σημερινής πολυπολιτισμικής πραγματικότητας, διακατέχεται από 

ένα όραμα που ενσαρκώνει ένα σύνολο παγκόσμιων δεοντολογικών αρχών που 

προσανατολίζονται προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του σκοπού και της 

οργάνωσης της εκπαίδευσης. Μια τέτοια προσέγγιση έχει συνέπειες στον σχεδιασμό 

των διαδικασιών μάθησης και στην προώθηση απόκτησης σχετικών γνώσεων και την 

ανάπτυξη ικανοτήτων για την εξυπηρέτηση του ανθρώπου. Η συζήτηση για την 

ανθρωπιστική προσέγγιση εστιάζεται, έχει ως κεντρική μέριμνα την ένταξη, την 

συμπερίληψη και αγωνίζεται για μια εκπαίδευση που δεν περιθωριοποιεί και δεν 

αποκλείει. Η Εκπαίδευση δεν αφορά μόνο την απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά και τις αξίες 

του σεβασμού προς τη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια που απαιτείται για την 

κοινωνική αρμονία σε έναν διαφορετικό κόσμο. Κατανόηση ότι τα ηθικά ζητήματα 

είναι θεμελιώδη για την αναπτυξιακή διαδικασία μπορούν να αντιμετωπίσουν να 

μεταβιβαστούν σημερινό κυρίαρχο λόγο. Μια τέτοια κατανόηση ενισχύει το ρόλο της 

εκπαίδευσης σε παγκόσμια κλίμακα, αναπτύσσοντας τις ικανότητες που απαιτούνται 

για να οδηγήσουν οι άνθρωποι στη ζωή τους με νόημα και αξιοπρέπεια σύμφωνα με 

την εναλλακτική άποψη της Amartya Sen για ανάπτυξη.176 

Η ανθρωπιστική προσέγγιση της ηγεσίας του 21ου αιώνα,  βασίζεται σε ηθικά 

θεμέλια που εκπροσωπούν πανανθρώπινες αξίες. Εστιάζεται στην διατήρηση και 

ενίσχυση της αξιοπρέπειας, ενδυνάμωση της προσωπικότητας, ανάπτυξη ικανοτήτων 

                                                           
175  Χαλκιώτης, Δ.,(1997) «Ελλάδα και πολιτισμική ταυτότητα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον. 

Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις», περιοδικό Η λέσχη των εκπαιδευτικών, τεύχος 19, Αθήνα στο Η Γλώσσα 

μας Γ΄Λυκείου Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων,Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)  σελ.46 

 

176 Sen, A. 1999. Development as Freedom. New York, Random House; Sen, A. 1999. Commodities and 

Capabilities. New Delhi, Oxford University Press. 
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και δεξιοτήτων, ευημερία του ανθρώπου σε σχέση με τους άλλους. και με το 

περιβάλλον που ζει και εργάζεται . Σκοπός της είναι ο σεβασμός της ζωής του 

ανθρώπου, η αξιοπρέπεια, τα ίσα δικαιώματα, η κοινωνική δικαιοσύνη, η αποδοχή της 

πολιτιστικής και κοινωνικής διαφορετικότητας, η αλληλεγγύη, η ευθύνη για τον άλλον. 

Η εκπαιδευτική ηγεσία με βάση το ηθικό υπόβαθρο και  πανανθρώπινες αξίες 

επικεντρώνεται στην ευημερία του ανθρώπου, συμβάλλει στην ανάπτυξη υγιών 

προσωπικοτήτων αλλά και γενικότερα της ειρήνης για ένα βιώσιμο μέλλον για όλους. 

Η ανθρωποκεντρική διάσταση της ηγεσίας, έχει τη δύναμη να μετασχηματίσει την 

εκπαίδευση και να καλύψει πολλαπλές κοινωνικές, ηθικές, οικονομικές, πολιτιστικές, 

πολιτικές και πνευματικές διαστάσεις177. 

Ταυτίζεται δε, με τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης  που σύμφωνα με 

τον Essinger συνοψίζονται σε τέσσερις βασικές αρχές: 

Εκπαίδευση για ενσυναίσθηση: το άτομο μαθαίνει να κατανοεί τους άλλους, να 

βλέπει τα προβλήματα τους μέσα από το  δικό τους πρίσμα 

Εκπαίδευση για αλληλεγγύη:  παραμερισμός των κοινωνικών ανισοτήτων και αδικιών 

υπερβαίνοντας τα όρια της ομάδας, της φυλής και του κράτους. 

.Εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό: το άνοιγμα μας στους άλλους πολιτισμούς 

αποτελεί πρόσκληση συμμετοχής τους στο δικό μας πολιτισμό, καλλιεργώντας με τον 

τρόπο αυτό το σεβασμό στην πολιτισμική ετερότητα. 

Εκπαίδευση ενάντια στον εθνικιστικό τρόπο σκέψης: προσπάθεια απαλλαγής από 

εθνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις τα οποία εμποδίζουν την επικοινωνία των λαών 

μεταξύ τους. Επίκληση για συνάντηση και για διάλογο(Μάρκου 2001).178 

Θα αποτελούσε παράλειψη  με την φιλοσοφική έρευνα που προηγήθηκε ,να μη 

αναφερθούμε στο γνωσιολογικό υπόβαθρο της φιλοσοφίας στην φιλοσοφική στάση ως 

αρχή και μεθοδολογία που πρέπει να εκπροσωπούν οι ηγέτες της εκπαίδευσης. Το 

«φιλοσοφείν» προαπαιτεί συμπεριφορά  διαλεκτική ,ανοιχτή κριτική, ερευνητική που 

ενθαρρύνεται  στο δημοκρατικό σχολείο. Κατά τον Καστοριάδη, η φιλοσοφία είναι 

σχολείο ελευθερίας, μας βοηθά στην ανάπτυξη της κριτικής δύναμης του λόγου 

                                                           
177 Unesco(2015)Rethinking EducationTowards a global common good?   ανακτήθηκε από  

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Cairo/images/RethinkingEducation.pdf 

178 Μάρκου ο.π. σελ 240-241 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Cairo/images/RethinkingEducation.pdf
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συμβάλλει δε, στην ενίσχυση της δημοκρατίας και στη διαμόρφωση των ελεύθερων 

πολιτών .179Δεν μπορεί να είναι αμέτοχος και αδιάφορος, ο ηγέτης όταν οι 

αλλοτριωτικοί και αντίθετοι με τον ανθρωπισμό τρόποι του ζην και του σκέπτεσθαι 

παρασύρουν το μαθητικό και εκπαιδευτικό δυναμικό του σχολείου, όταν η ξενοφοβία 

και ο «διαφοριστικός ρατσισμός»180,  ο ρατσισμός χωρίς φυλές κάνει την εμφάνισή του 

.Δεν αντιμετωπίζει ο ηγέτης ισοπεδωτικά όλες τι καταστάσεις από τη θέση του 

«βολεμένου». Η αναγκαιότητα αντιμετώπισης της υπάρχουσας πραγματικότητας τον 

αφυπνίζουν από το δογματικό ύπνο .Σύμφωνα με τον Βέϊκο ο λόγος της φιλοσοφίας 

αναγκαίος και επίκαιρος φέρνει δε ταραχή και ανησυχία στους εργάτες της και στους 

άλλους ανθρώπους.181 Η δημιουργία της γόνιμης και δημιουργικής ανησυχίας πηγάζει 

από την ανάγκη αντιμετώπισης κρίσιμων περιστάσεων που αναφύονται στις 

πολυπολιτισμικές κοινωνίες της εποχής μας αλλά και της κοινωνικής ευαισθησίας εκ 

μέρους των στελεχών της διοίκησης. Καθοριστική είναι η συμβολή του ηγέτη στην 

αποκάλυψη και στην αντίσταση των ιδεολογικών μηχανισμών του «ανήκειν» των 

διακρίσεων, της ξενοφοβίας του τοπικισμού του ιστορικού πολιτισμικού  ρατσισμού, 

της ευρωπαϊκής πολιτισμικής υπεροχής. Ο Μύαρης υποστηρίζει ότι η αντιπαράθεση 

στον πολιτισμικό ρατσισμό, συμβάλλει στην δημιουργία πολλαπλών ταυτοτήτων και 

στην κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών. Η γνήσια δημοκρατική εκπαίδευση, 

αγωνίζεται για τη μείωση των στερεοτύπων και προκαταλήψεων των εκπαιδευτικών και 

εκπαιδευόμενων και κυρίως για την δημιουργία υπεύθυνων πολιτών, να λαμβάνουν 

ηθικές αποφάσεις που βασίζονται στη λογική, την ενσυναίσθηση, στο ενδιαφέρον για 

τον συνάνθρωπο και  γενικότερο καλό της ανθρωπότητας. Όσο πιο καλλιεργημένη είναι 

η σκέψη η γλώσσα και η πράξη μας μέσα στην ανεκτικότητα του διαφορετικού τόσο 

ομορφαίνουμε την πολυπολιτισμική κοινωνία μας και αισθανόμαστε σίγουροι για το 

μέλλον μας182 

                                                           
179 Μύαρης,Γ.,(2008) Φιλοσοφία ,ετερότητα και αντίθεση στο ρατσισμό στο Ιωσήφ, Ι.,&Σωκράτους, 

Γ.,(2008) Ετερότητα και Εκπαίδευση Αθήνα:Παπαζήση σελ.121-132 

180 ό.π. 

181 Βέϊκος, Θ.,(1996) Θαυμασμός και παράδοξο Αθήνα :Ελληνικά Γράμματα σελ.63 στο Μύαρης 2008 

σελ.128 

182 Μύαρης,Γ.,(2008) Φιλοσοφία ,ετερότητα και αντίθεση στο ρατσισμό στο Ιωσήφ, Ι.,&Σωκράτους, 

Γ.,(2008) Ετερότητα και Εκπαίδευση Αθήνα:Παπαζήση σελ.131 
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Η φιλοσοφική προσέγγιση της Ετερότητας στη φιλοσοφία του Derrida και 

Lévinas είναι ένα σημαντικό βοήθημα στην αντιμετώπιση της σύγχρονης κοινωνικής 

πολυπλοκότητας στην κοινωνία και στην εκπαίδευση και αποτελούν θεμέλιο για την 

ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου ηγεσίας. Η συστηματική μελέτη, ο διαρκής στοχασμός 

και η προσέγγιση των ιδεών και το βάθος της σκέψης των φιλοσόφων οδηγεί στον 

επαναπροσδιορισμό μεταρρυθμιστικών κατευθύνσεων από την πλευρά του ηγέτη. Μια 

αναγέννηση των εσωτερικών χαρακτηριστικών του σχολείου, έναν άλλο τρόπο σκέψης, 

μια άλλη λογική μια αποδόμηση της υπάρχουσας κατάστασης σύμφωνα με τον Derrida 

με σκοπό τη δημιουργία μιας κατάφασης προς την ετερότητα του Άλλου. Η αποδόμηση 

σχετίζεται με ζητήματα ηθικής ευθύνης, με τη φιλία και τη σύνθετη σχέση με το Άλλο. 

Ο Derrida μίλησε για τη βία του νόμου αλλά και τη βία της ίδιας της γλώσσας 

.Αναφέρθηκε στη βία της αδικίας που ξεκινά όταν οι δικαστές και οι κατηγορούμενοι 

δεν μοιράζονται την ίδια γλώσσα το ίδιο ιδίωμα. Ο Derrida αναφέρεται στην άνευ όρων 

φιλοξενία ως δεξίωση του άλλου, που είναι ο μεταφυσικός χώρος όπου αλληλεπιδρούν 

και ανασυγκροτούνται η ηθική με το πολιτικό και γενικότερα όλη η προβληματική της 

αποδόμησης. Η φιλοξενία ως δώρο είναι  μια πολιτική πράξη υπευθυνότητας και 

σεβασμού τοποθετείται  δε, σε ένα μεταφυσικό χώρο « khora » όπου κάτοικοι δεν είναι 

τα υποκείμενα δικαίου αλλά οι απτές μορφές της δικαιοσύνης όπου το όν το  «είναι» 

προηγείται της ταυτότητας. Σε αυτόν τον τόπο-έναυσμα αναγεννιέται η οντολογική 

ηθική, ως ηθική της φιλοξενίας ως πολιτική της φιλίας που εστιάζεται στο σεβασμό και 

στην αποδοχή του προσώπου του άλλου. 

Και οι δυο συμφωνούν ότι  η ευθύνη που το υποκείμενο έχει προς τον Άλλο δεν 

απορρέει από υπολογισμό, αλλά από γενναιοδωρία183 Για τον Derrida η ηθική ως 

ευθύνη για τον άλλον είναι η φιλοξενία ,η φιλοξενία είναι το όνομα εκείνου που ανοίγει  

τον εαυτό του στο πρόσωπο του Άλλου, που υποδέχεται: «Το πρόσωπο πάντα 

προσφέρεται για ένα καλωσόρισμα και το καλωσόρισμα  υποδέχεται μόνο ένα 

πρόσωπο».184 Ο Lévinas προχωρά περισσότερο. «Υπεύθυνος για τους άλλους» 

σημαίνει υπεύθυνος για τα λάθη των άλλων, υπεύθυνοι για την ελευθερία των άλλων. 

αλλά και για τους κατατρεγμούς που με καταδιώκουν. Επιπλέον, δεν μπορούμε να 

                                                           
183 Βουτσάκης, Βασίλης, «Παραλλαγές του Άλλου» (για τα βιβλία Michael L. 

Morgan, Levinas’s Ethical Politics, Ινδιάνα: Indiana U. P., 2016 & Γεράσιμος Κακολύρης (επιμ.), Η 

πολιτική και ηθική σκέψη του Jacques Derrida, Αθήνα: Πλέθρον, 2015), The Art of Crime, τχ. 1, 

Νοέμβριος 2016. 

184 
 
Derrida, Adieu, p. 21. στο Gideon Baker  (2010) 

http://theartofcrime.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85/
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είμαστε αδιάφοροι στην κλήση του Άλλου, αντιθέτως έχουμε καθήκοντα και 

υποχρεώσεις απέναντί του και με αυτή την αντιμετώπιση θεμελιώνεται ο κοινωνικός 

και πολιτικός δεσμός. Επομένως, η ευθύνη για τους άλλους προάγει τη μοναδικότητα 

του εαυτού. Εν κατακλείδι ,η ανθρωπιστική του θεωρία του Levinas συνοψίζεται στις 

παρακάτω φράσεις «έξοδος από τον εαυτό μου προκειμένου να δώσω προτεραιότητα 

στον άλλον» 185 και «είμαι για τον άλλον»186 

5.5. Ηγεσία, διαφορετικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη  

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση που αναφέρεται στην εκπαιδευτική ηγεσία είναι 

πολλαπλή, σε αντίθεση με εκείνη που συσχετίζει την ηγεσία με την διαφορετικότητα. 

Οι θεωρίες ηγεσίας, αναφέρονται κυρίως στην αποτελεσματικότητα στον 

προγραμματισμό στην παρακίνηση , στην επικοινωνία ενώ υπάρχει ελάχιστη αναφορά 

σε ζητήματα ετερότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Αλλά και αντιστρόφως οι 

κοινωνικές επιστήμες που αναφέρονται στην ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη 

σπανίως επικεντρώνονται στην ηγεσία. 

Η διασύνδεσή τους είναι λεπτή και αδύναμη. Οι DiTomaso and Hooijberg,1996 

απεικονίζουν τον συσχετισμό τους σε σχέση με τη γενική βιβλιογραφία ως δύο 

γειτονικά τρίγωνα. Η βιβλιογραφία για τις πτυχές της ποικιλομορφίας ρέει μέσα από 

μια στενή είσοδο στα περιθώρια του σώματος της βιβλιογραφίας για την ηγεσία 187 

Στο σχήμα 2 που έπεται εκφράσαμε μια διαφορετική απεικόνιση της διασύνδεσης 

 

                                                           
185   Autrement qu'être  σελ.180-181 

186 ό.π. σ. 224. 

187 Coleman, Marianne & Lumby, Jacky  (2007) Leadership and diversity. ChallengingTheory and 

Practice in Education. Los Angeles, London, New Delhi, 

Singapore: Sage 
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Σχήμα 2. Ηγεσία και Διαφορετικότητα 

Η θεωρία της εκπαιδευτικής ηγεσίας συναινεί προς την εκδοχή διατήρηση της 

ομοιογενοποιημένης ηγεσίας (Lymby & Coleman ,2007:68) .Η εκδοχή αυτή επικρίθηκε 

και χαρακτηρίστηκε ηγεμονική από ριζοσπαστικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τη 

φυλή και το γένος.  

Η Blackmore, 2006 188προσεγγίζει την ιστορία της σχέσης της θεωρίας της 

εκπαιδευτικής ηγεσίας με την κοινωνική δικαιοσύνη και τον φεμινισμό. Διαπιστώνει, 

την διασταύρωση μεταξύ των αλλαγών της παγκόσμιας πολιτικής, των πολιτικών και 

οικονομικών τους επιπτώσεων και της εμπλοκής της εκπαιδευτικής ηγεσίας με 

ζητήματα φύλου και φυλής. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κύρια θεωρία ηγεσίας 

δεν έχει το εννοιολογικό πλαίσιο και γλώσσα για την αντιμετώπιση της καταπίεσης των 

ομάδων στην εκπαίδευση. 

Αλλά και οι οπαδοί της φυλετικής θεωρίας κατακρίνουν την ηγεμονική θεωρία 

της ηγεσίας επισημαίνοντας ότι η φωνή των εθνοτικών μειονοτήτων απουσιάζει από τη 

δημιουργία της. Επισημαίνουν , την ιστορική εξαφάνιση των μειονοτικών εθνοτικών 

φωνών αλλά και την συνεχιζόμενη ανεπάρκεια της θεωρίας και της πρακτικής της 

                                                           
188 Blackmore, Jill (2006) Deconstructing diversity discourses in the field of educational 

management and leadership. Educational Management Administration & 

Leadership, Vol. 34, No.2, pp. 181-199. 
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ηγεσίας να μετακινηθούν από τα αποικιακά μοντέλα διαχείρισης της διαφορετικότητας 

που θεωρείται ως πρόβλημα. (Lymby & Coleman ,2007:69) 189 

Όλες αυτές οι θεωρίες λόγω της ουσιοκρατικής ιστορικής οπτικής τους, δεν 

επαρκούν για την ανακατασκευή της θεωρίας της ηγεσίας 190.Αν και γίνεται αναφορά 

σε διαπολιτισμικά θέματα σε κάποιους τομείς εν τούτοις αναγνωρίζεται ότι η θεωρία 

της εκπαιδευτικής ηγεσίας ενσωματώνει ορισμένες αξίες οι οποίες αντιστοιχούν στην 

ομογενοποιημένη δυτική κουλτούρα. 

Ωστόσο, πολλοί ερευνητές έχουν μια διαφορετική αντίληψη επί του θέματος το 

κυρίαρχο ερώτημα δεν είναι η φυλετική ,μειονοτική ,φεμινιστική η άλλη προσέγγιση 

αλλά η ηγετική θεωρία να εμπλουτιστεί  με περισσότερα δημοκρατικά και 

συμπεριληπτικά στοιχεία (Woods, 2004; Lumby και Coleman 2007:69 ).Άλλα 

ερωτήματα που τίθεται είναι : 

«πώς η θεωρία της ηγεσίας μπορεί να εξελιχθεί  και να αγκαλιάσει ολοκληρωτικά 

την διαφορετικότητα;», «πώς θα μπορούσε να εγκαθιδρυθεί μια έννοια της 

δικαιοσύνης διαμέσου της ηγεσίας, όταν οι απόψεις για το κοινό καλό είναι 

πολλαπλές και αντικρουόμενες;» . 191 

Θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξει η αμοιβαία υποστηρικτική σχέση 

μεταξύ θεωρίας και πράξης .Η αλλαγή στάσης θα απαιτούσε από τη μεριά των ηγετών 

να υιοθετήσουν μια άβολη και δύσκολη συμπεριφορά όχι περιστασιακά αλλά μόνιμα.  

Η δυσκολία εστιάζεται στο γεγονός ότι πρέπει να κάνουν επιλογές μαζί με τους άλλους 

μέσα από λογικές και αιτιολογημένες πρακτικές .192 Εν κατακλείδι ,οι υπάρχουσες 

θεωρίες προσφέρουν ελάχιστη καθοδήγηση στους ηγέτες όσον αφορά τον τρόπο που θα 

κάνουν τις επιλογές τους αντιμετωπίζοντας την διαφορετικότητα σε αυτό το 

συγκρουόμενο πλαίσιο. Η πρόταση στις αναδυόμενες θεωρίες είναι να συνεχίσουν να 

επικοινωνούν σύμφωνα με τις δικές τους αξίες.193 

                                                           
189 Coleman, Marianne & Lumby, Jacky  (2007) Leadership and diversity. ChallengingTheory and 

Practice in Education. Los Angeles, London, New Delhi, 

Singapore: Sage p..69 

190 ό.π.p.70 

191 ό.π.σ.81 

192 ό.π.σ.81 

193 ό.π. 
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Στην σύγχρονη πραγματικότητα της τεχνολογίας της πληροφόρησης που 

χαρακτηρίζεται από πολιτισμική , θρησκευτική , γλωσσική ,κοινωνική ετερότητα, 

ποικιλομορφία, υφίσταται έντονα η συνύπαρξη ηγεσίας και διαφορετικότητας. 

Αναζητούνται μέθοδοι θεραπείας και πρακτικές  αντιμετώπισης .Δια μέσου της 

θεραπείας αυτής μέλη των ομάδων αυτών μπορούν να ελπίζουν όχι μόνο σε 

ακαδημαϊκές επιδόσεις αλλά κυρίως σε κοινωνική ενσωμάτωση,194 που χαρακτηρίζεται 

από το σεβασμό της διαφορετικής οντότητας και εφαρμογή της κοινωνικής 

δικαιοσύνης. Η αποδοχή του άλλου θωρακίζει τις ανθρώπινες σχέσεις από την 

απειλή της εγωκεντρισμού που κατάφερε  να ισχύσει ως κυρίαρχη κουλτούρα.  

5.6. Εκπαιδευτική Ηγεσία του 21ου αιώνα 

Ανάμεσα στα πολλαπλά είδη ηγεσίας που αναπτύχθηκαν μετά το 1980 

αναφέρουμε την ταξινόμηση των  Leithwood and Duke(1999) όπου αναφέρονται έξι 

επικαλυπτόμενοι τύποι ηγεσίας, η « εκπαιδευτική», η «διαχειριστική», η 

«μετασχηματιστική», η «ηθική», η «συμμετοχική» και η «ενδεχομενική» ηγεσία.195 

Υποστηρίζουμε ότι στην σύγχρονη κοινωνική πολυπλοκότητα, ο ηγέτης του 21ου 

αιώνα για την διαχείριση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού δεν αρκείται στην υιοθέτηση 

ενός συγκεκριμένου τύπου ηγεσίας αλλά εφαρμόζει πολλούς συνδυασμούς, ανάλογα με 

την εκάστοτε περίσταση.  

Η ηγεσία σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς επηρεάζει ουσιαστικά τους άλλους να 

ενεργούν, να σκέπτονται ή να αισθάνονται με τρόπους που προάγουν τις αξίες, το 

όραμα και τους στόχους της οργάνωσης και τη μάθηση και την άνθηση κάθε 

εκπαιδευόμενου. Η ηγεσία είναι επίσης για την αναζήτηση βιώσιμης και συνεχιζόμενης 

βελτίωσης και καινοτομίας. Είναι ορατή σε μια σειρά σκόπιμων ενεργειών και τρόπων 

εργασίας. 

                                                           
194 -Cummins, Jim (1999). Ταυτότητες υπό Διαπραγμάτευση: Εκπαίδευση με σκοπό την 

Ενδυνάμωση σε μια Κοινωνία της Ετερότητας /μτφρ. Αργύρη Σουζάνα. Αθήνα: 

Gutenberg.σ.σ.58,59,188,241 

 

195  Κατσαρός, Ι.,(2008)Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης Αθήνα:ΥΠ.Ε.Π.Θ.Π.Ι σελ.97 
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Η εκπαιδευτική ηγεσία του 21ου αιώνα βασίζεται στη δημιουργία και διατήρηση 

σχέσεων αυξημένης εμπιστοσύνης και αυτό είναι και το κομβικό σημείο της 

αποτελεσματικής ηγεσίας. Οι σχέσεις υψηλής εμπιστοσύνης χτίζονται, όταν οι ηγέτες 

διακρίνονται για τις βαθιές εκπαιδευτικές γνώσεις, τις ενέργειές τους και τις αξίες 

τους και τον τρόπο με τον οποίο συμπορεύονται με άλλους με κατανόηση και 

ταπεινοφροσύνη, προωθώντας τη διαφάνεια στις συζητήσεις. Οι ηγέτες έχουν καλή 

συναισθηματική νοημοσύνη και αυτογνωσία. 

Ο ηγέτης αναλαμβάνει πολλαπλούς ρόλους κατά την άσκηση της ηγεσίας. Ως 

εμψυχωτής θα πρέπει να έχει το δικό του όραμα για τη διαμόρφωση του δικού του 

σχολείου, τα γνωρίσματα της προσωπικότητας του είναι εκείνα που θα διαμορφώσουν 

τη δυναμική της αλλαγής. Σύμφωνα με τον Yolk 1998 πρέπει να διαθέτει 

αυτοπεποίθηση, ανοχή στο στρες, συναισθηματική ωριμότητα και ακεραιότητα ώστε να 

έχει συνέπεια στη συμπεριφορά και στις αξίες. Για να πετύχει να περάσει τα μηνύματά 

του θα πρέπει να δημιουργήσει την κατάλληλη εικόνα η οποία θα αποπνέει το σεβασμό 

και την αποδοχή ως αξιόπιστου και ουσιαστικού καθημερινού συμπαραστάτη .Όσο τον 

αποδέχονται τόσο μεγαλύτερη θα είναι η επιρροή του σε αυτούς. 196 

Είναι σημαντικό να έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τη φωνή της 

αλήθειας ακόμα και μέσα από τη σιωπή των εκπαιδευομένων. Να μπορεί να αντιληφθεί 

τη δική του εσωτερική φωνή η οποία θα του υπαγορεύσει ποια μέθοδο θα 

ακολουθήσει197 Απαραίτητα στοιχεία είναι η πνευματική αναζήτηση, η αυτογνωσία η 

εσωτερική ενδοσκόπηση.  

Ο ηγέτης ως προστάτης προστατεύει και καλλιεργεί ένα περιβάλλον φροντίδας 

όπου οι άνθρωποι και οι ιδέες αποτιμώνται, η υγεία, η ασφάλεια και η ευημερία 

ενισχύονται και οι σχέσεις είναι ισχυρές. Ως δάσκαλος, ο ηγέτης χρησιμοποιεί αμοιβαία 

μάθηση και υποδειγματική μοντελοποίηση της καινοτομίας που οδηγεί στην 

αποτελεσματική δημιουργία, ανάπτυξη και παράδοση υψηλής ποιότητας αυθεντικών 

μαθησιακών πλαισίων και πρακτικών. Ως διαμεσολαβητής γνώσης, φροντίζει 

μεταλαμπαδεύοντας την εμπειρία του για τη διεύρυνση του ρόλου του εκπαιδευτικού, 

εφαρμόζοντας στρατηγικές βελτίωσης του εκπαιδευτικού ρόλου. Προτείνει 

                                                           
196 Καρούλη-Παρδάλα,Φ.,(2011)Ο Διευθυντής ως εμψυχωτής και διαμεσολαβητής γνώσης στο 

Οργάνωση και Διοίκηση στην Εκπαίδευση Επιμέλεια Σαραφίδου,Κ.,&Δεμίρογλου,Π. Δράμα:Εταιρεία 

Επιστημών Αγωγής Δράμα σελ.36-37 

197 Παρασκευά ,Παπαγιάννη 2008 στο Καρούλη 2011 
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βελτιωμένες παρεμβάσεις, διοργανώνει υποδειγματικές διδασκαλίες, συναντήσεις 

ανταλλαγής διδακτικών εμπειριών, δημιουργεί κίνητρα, επικεντρώνεται στην 

επιμόρφωση ,διοργανώνει σεμινάρια σε συνεργασία με άλλους φορείς ώστε να 

δημιουργήσει ένα περιβάλλον υποστήριξης του εκπαιδευτικού αλλά και του μαθητικού 

δυναμικού.198 

Ως φιλόσοφος, εργάζεται για την ανάκτηση της φιλοσοφικής σημασίας και των 

φιλοσοφικών θεμελίων των κοινωνικών και εκπαιδευτικών πρακτικών, συμβάλλει στην 

καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και στην διαμόρφωση μιας οξυδερκούς αντίληψης για 

τη φιλοσοφική σημασία των σύγχρονων εκπαιδευτικών ζητημάτων199 Ως 

διαπολιτισμικός ηγέτης, ανταποκρίνεται στην υιοθέτηση πρακτικών για την 

κατανόηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των άλλων. Εξασφαλίζει πολιτιστικές 

πρακτικές αξιολογώντας αυτό που κάθε μαθητής φέρνει μαζί του. Συμπλέει με 

προσεγγίσεις χωρίς αποκλεισμούς που βασίζονται στην αποδοχή του άλλου και σε 

ενέργειες  που οδηγούν τους εκπαιδευόμενους να αισθάνονται ότι ανήκουν στo 

παιδαγωγικό περιβάλλον του σχολείου. 

Ο ηγέτης αναλαμβάνει την ευθύνη για την αύξηση της εμπιστοσύνης των άλλων 

στην πρακτική που ανταποκρίνεται στην πολιτιστική κληρονομιά και για την 

πραγματική συμμετοχή τους στον προσδιορισμό του οράματος και των στόχων του 

οργανισμού. Αναλαμβάνει επίσης την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι όλοι οι μαθητές 

γνωρίζουν και μπορούν να τιμήσουν την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας υποδοχής. 

Οι ηγέτες προωθούν την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών, σχεδίων και πολιτικών 

για την υλοποίηση του δυναμικού των μαθητών και της εκπαιδευτικής τους επιτυχία. 

Ως συμμετοχικός ηγέτης, δημιουργεί προϋποθέσεις για την δημιουργία και 

διατήρηση μιας συλλογικής ηγεσίας και επαγγελματικής κοινότητας. Αυξάνεται η 

αυτοεκτίμηση των εργαζομένων, υπάρχει θετική αλληλεπίδραση ως προς τις γνώσεις, 

τις μεθόδους εργασίας που χρησιμοποιούν στην ομάδα. Δημιουργείται κλίμα 

εμπιστοσύνης και διευρύνονται οι σκέψεις και οι ιδέες τους. Υπάρχει συνεχής και 

                                                           
198 Καρούλη-Παρδάλα,Φ.,(2011)Ο Διευθυντής ως εμψυχωτής και διαμεσολαβητής γνώσης ό.π. 

199  Καραβάκου, Β.,( 2012   )Οι Προκλήσεις της Παιδείας και η Φιλοσοφία της :Η Σημασία της κριτικής 

σκέψης για την Εκπαίδευση THE 13th INTERNATIONAL CONFERENCE OF ISSEI in cooperation with the 

University of Cyprus 
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διαρκής ενημέρωση.200 Ο ηγέτης «οδηγεί με πράξεις»: υποστηρίζοντας συλλογικές 

πρακτικές που δημιουργούν ικανότητες σε άλλους για την επιδίωξη των στόχων του 

οργανισμού. 

Ο ηγέτης κατανοεί ότι η αμοιβαία μάθηση και η υποδειγματική μοντελοποίηση 

της καινοτομίας οδηγεί στην αποτελεσματική δημιουργία, ανάπτυξη και παράδοση 

υψηλής ποιότητας αυθεντικών πλαισίων και πρακτικών μάθησης. Ο ηγέτης με 

στρατηγική σκέψη και σχεδιασμό διασφαλίζει ότι το οργανωτικό όραμα, οι στόχοι και 

οι προσδοκίες του προσωπικού, των εκπαιδευομένων και των γονέων διαμορφώνονται 

με τρόπους που εμπλέκουν την οργανωτική κοινότητα (προσωπικό, μαθητές, 

οικογένεια, κοινότητα, ενδιαφερόμενα μέρη) κατά τρόπο ουσιαστικό. Αυτό θα σημαίνει 

ότι ό, τι είναι κατασκευασμένο από κοινού , θα παρακινήσει και θα κρατήσει την 

οργάνωση να βελτιώνεται σύμφωνα με έναν ισχυρό ηθικό σκοπό, επιθυμώντας την 

επιτυχία καθενός από τους μαθητές τους. 

Παρακολουθεί τόσο τις αναδυόμενες ιδέες όσο και νέα αποδεικτικά στοιχεία 

καθώς και αλλαγές στις πολιτικές και τη νομοθεσία που επηρεάζουν το τι μπορεί να 

κάνει η οργάνωση και φέρνουν τη γνώση αυτή στη στρατηγική τους σκέψη. Παρέχει 

εμπεριστατωμένες αναφορές σχετικά με την πρόοδο και τον εντοπισμό τυχόν 

προβλημάτων που καθιστούν δυνατή την ειλικρινή συζήτηση για την ενημέρωση των 

αλλαγών στις πρακτικές ή τους πόρους, όπως απαιτείται. 

Ως οικονομικός διαχειριστής των πόρων, λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τον 

καλύτερο τρόπο χρήσης των πόρων, του χρόνου και του χώρου για την επίτευξη όραμα 

και τους στόχους και για την υποστήριξη για τους εκπαιδευόμενους και το προσωπικό 

τους. Εξασφαλίζει να έχει τη σωστή πληροφόρηση για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα 

του χρηματοπιστωτικού τομέα, των ανθρώπινων πόρων και της περιουσίας και αναζητά 

εξειδικευμένες συμβουλές για να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων εάν χρειαστεί. Δίνει 

προτεραιότητα στην αναζήτηση και διάθεση πόρων που ταιριάζουν με το στρατηγικό 

σχέδιο του οργανισμού. 

Ως οραματιστής, είναι καινοτόμος, το όραμά του ταυτίζεται με την ευημερία 

της εκπαίδευσης και επιθυμεί να εξοπλίσει τους εκπαιδευόμενους με τις γνώσεις, τις 

                                                           
200 Καμπουρίδης 2002 στο Καρούλη 2011 
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δεξιότητες και τις αξίες για να πετύχουν στον 21ο αιώνα ως πολίτες όλου του 

κόσμου.201 

5.7. Στρατηγικές και ηγετικές πρακτικές  για τον σωστό χειρισμό της 

διαφορετικότητας 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε στρατηγικές που αφορούν τον χειρισμό της 

διαφορετικότητας στο επίπεδο της εκπαιδευτικής ηγεσίας. 

Οι ηγέτες, αν και δεν είναι προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση της 

ετερότητας μέσα στο σχολικό περιβάλλον δεν μπορούν να αγνοήσουν την ύπαρξη της 

ετερότητας της στο χώρο της εκπαίδευσης. Η διαπολιτισμικότητα, προβλήθηκε ως μια 

αναγκαιότητα, τόσο λόγω των μετακινήσεων πληθυσμών σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο 

και λόγω της αποτυχίας των προηγούμενων προσεγγίσεων .202 

Το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την διαπολιτισμική εκπαίδευση υφίσταται  από το 

1983203 και δίνει κατευθυντήριες γραμμές προς επίλυση του προβλήματος. 

Γενικότερα, η διαπολιτισμική παιδαγωγική, , ασχολείται σε θεωρητικό και 

εμπειρικό επίπεδο με τη διαδικασία της αλληλεπίδρασης ατόμων και ομάδων που είναι, 

ή λογίζονται, ως διαφορετικοί μεταξύ τους. Ο κλάδος αυτός έχει ως αντικείμενο τη 

διερεύνηση της κοινωνικοποίησης του ατόμου, που ορίζεται ως διαφορετικός, και ζει 

                                                           
201 Educational 

Leadership Capability 

Framework (2018)  , 

New Zealand: 

Education Council 

PO  ανακτήθηκε 

από 

www.educationcoun

cil.org.nz 

202 Νικολάου, Γ. (2011). Διαπολιτισμική διδακτική: Το νέο περιβάλλον- Βασικές αρχές. Αθήνα: 

Πεδίο.σ.130 

203 Ν.1404/8, άρθρο 45. (ΦΕΚ 173/24-11-83): 

Ν.1894/90, άρθρο 2, παρ. 3. (ΦΕΚ 110 τ. Α727-8-1990): 

Ν.2910/01, άρθρο 40, παρ. 1.2. (ΦΕΚ 91 Α702-5-2001 ): 

Ν.3376/2005. (ΦΕΚ 191 τ. Α72-8-2005): ιδρύεται Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας.  

- Ν.3386/2005. (ΦΕΚ 212 Α/23-8-05): 

http://www.educationcouncil.org.nz/
http://www.educationcouncil.org.nz/
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εντός της ελληνικής επικράτειάς , αλλά και τη συγκρότηση της εικόνας του συλλογικού 

«εγώ» και του συλλογικού «άλλου» μέσα σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 204 

Η  Gunter, 2006: 257)205 υποστηρίζει την διαχείριση της ετερότητας μέσω της 

επιμόρφωσης προσωπικού στο να εκτιμά , να σέβεται και να υπολογίζει όλα τα μέλη 

της κοινότητας. Επιπρόσθετα  επισημαίνει την ανάγκη διασύνδεσης ευκαιριών μάθησης 

και ζωής μεμονωμένων μαθητών με ευρύτερους κοινωνικούς σκοπούς. 

 Επιπλέον, οι ηγετικές πρακτικές πρέπει να σχετίζονται με ζητήματα αναγνώρισης και 

αποδοχής του διαφορετικού. 

Α)Η Αναγνώριση είναι ζήτημα ταυτότητας και ελευθερίας Κάθε άνθρωπος είναι 

μοναδικός και έτσι όταν τα άτομα αλληλεπιδρούν, προκύπτουν είναι θέματα 

ταυτότητας, ως προς τις  ομοιότητας  και ως προς τις διαφορές. Ο τρόπος που ο εαυτός 

κατανοείται και παρουσιάζεται και ο τρόπος που κατανοεί και αναγνωρίζει τους άλλους 

βρίσκεται στην καρδία των δομών εξουσίας  μέσα στον κοινωνικό ιστό.206 

Β) Κατανόηση των άλλων Η αναγνώριση είναι συνυφασμένη  και την κατανόηση 

των άλλων .Δηλαδή να μπορεί να αντιληφθεί τα συναισθήματα  και την άποψη των 

άλλων και ταυτόχρονα να ενδιαφέρεται για τις ανησυχίες τους,  επιδεικνύοντας 

ευαισθησία . 

Γ) Ανάπτυξη των άλλων .Να νιώθει τια ανάγκες των άλλων και να βοηθά στην 

ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. Να εκπαιδεύει να καθοδηγεί και να βελτιώνει τις 

δεξιότητες των ατόμων. 

Δ) Σωστός χειρισμός της διαφορετικότητας. Να σέβεται άτομα που προέρχονται 

από διαφορετικά πολιτισμικά, κοινωνικά και μορφωτικά στρώματα. Να βλέπει την 

διαφορετικότητα ως  ευκαιρία και να δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει 

πρόοδος για όλους. Να αμύνεται ενάντια στις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα 

                                                           
204 Γκότοβος, Ε. Α. (2002). Εκπαίδευση και Ετερότητα. Ζητήματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. 

Αθήνα: Μεταίχμιο.σ.σ.4-5 

205 Gunter, Helen M. (2006) Educational Leadership and the challenge of diversity. 

Educational management Administration & Leadership, Vol. 34, No. 2, pp. 

257-268. 

206 ό.π. 
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Ε)Επιβεβαίωση της αίσθησης του ανήκειν. Τα αρνητικά στερεότυπα γεννούν 

αμφιβολίες .Η επιβεβαίωση πρέπει να βασίζεται στις ικανότητες του ατόμου 

Στ) Απόδοση αξίας. Ο  ηγέτης αποδίδει αξία σε διάφορες μορφές συνεισφοράς. 

Ζ) Καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης. Επιτρέπει την καλλιέργεια της 

αυτοαποτελεσματικότητας σε συνδυασμό με μικρές και μεγάλες επιτυχίες.207 

Παραδείγματα δραστηριοτήτων ακολουθούν στο Συζήτηση -Προτάσεις 

5.8. Συμπέρασμα 

Εν κατακλείδι, η ταυτότητα είναι μια κοινωνική κατασκευή, αποτέλεσμα 

αλληλεπίδρασης και διαπραγμάτευσης μέσω ποικίλων διεργασιών ταυτοποίησης, αλλά 

και διαφοροποίησης, οι οποίες σχετίζονται με την έννοια της ετερότητας.208 Η 

ταυτότητα εμπεριέχει τρεις έννοιες κλειδιά, εκείνη «του ανήκειν» «της εξάρτησης» και 

«του αποκλεισμού». 

Ο ηγέτης που θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανωτέρω στρατηγικές θα 

πρέπει να διαπνέεται από διαπολιτισμικές αρχές, να έχει όραμα, και να επιδιώκει τον 

διάλογο, την επικοινωνία  και την συνεργασία. Αναμένεται ότι με την δική του 

συμπεριφορά, την σωστή επικοινωνία και δράση θα καταφέρει να δημιουργήσει ένα 

εργασιακό περιβάλλον που αφενός θα ευνοεί τους στόχους του σχολικού οργανισμού 

και αφετέρου θα παρακινεί θα καθοδηγεί τους συναδέλφους του να μεγιστοποιήσουν 

τις προσπάθειές τους.209 

Γενικότερα το στυλ ηγεσίας σχετίζεται με την προσωπικότητα του ηγέτη και με 

τις προσωπικές του αξίες και αρχές (Brennen, 2002).210 Αποτελέσματα έρευνας, 

                                                           
207 Goleman ,Daniel (2011) Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο εργασίας μτφρ. Μεγαλούδη,Φ. 

Αθήνα:Πεδίο 

208 -Fréris Georges(2005) Altérité et identité nationales: utopie et réalité. Le cas d`Histoire d`un prisonnier 

de Stratis Doukas    RiLUnE,n.1 2005,p.99-107 

 ανακτήθηκε  στις 16/4/2018   

209 Πασιαρδής, Π.(2004) Εκπαιδευτική Ηγεσία :Από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορίας στη σύγχρονη 

εποχή Αθήνα:Μεταίχμιο 

210 -Brennen, A. (2002). Leadership Styles. Διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο: 

http://www.soencouragement.org/leadership-styles.htm (3/6/2018). 
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κατέδειξαν ότι ένας αποτελεσματικός ηγέτης χρησιμοποιεί μια ποικιλία από στυλ 

ηγεσίας ανάλογα με την περίσταση που προκύπτει. Συνεπώς για μια αποτελεσματική 

διοίκηση που κανένας δεν αποκλείεται και δεν περιθωριοποιείται, οι διευθυντές πρέπει 

να έχουν την ικανότητα να χειρίζονται ένα ευρύ πεδίο συμπεριφορών και στυλ ηγεσίας. 

Η συμπεριφορική πολυπλοκότητα είναι η ικανότητα ενός συγκεκριμένου ηγέτη 

να χρησιμοποιεί πολλαπλές συμπεριφορές (Hooijberg & Quinn, 1992)211. 

Συγκεκριμένα, η πολυπλοκότητα της συμπεριφοράς είναι «η ικανότητα του ατόμου να 

παρουσιάζει αντικρουόμενες ή αντίθετες συμπεριφορές (ανάλογα με την περίπτωση), 

ενώ εξακολουθεί να διατηρεί κάποιο μέτρο ακεραιότητας, αξιοπιστίας, και σταθερής 

κατεύθυνσης» (Denison et al., 1995).212 Υπάρχει δυνατότητα μέτρησης των 

αντικρουόμενων συμπεριφορών με τη βοήθεια του θεωρητικού πλαισίου των 

ανταγωνιστικών αξιών  Competing Values Framework - CVF), (Quinn, 1984) στο 

Θεοδώρου, Χ., 2014) Πρόκειται για δυο ζεύγη αντικρουόμενων αξιών που προσδιορίζει 

την ευρύτητα της συμπεριφοράς. Το πρώτο ζεύγος σχετίζεται με την επικέντρωση του 

ηγέτη στον οργανισμό (εσωτερική εστίαση) ή την επικέντρωσή του στο εξωτερικό 

περιβάλλον (εξωτερική εστίαση) σχηματικά δε αποδίδεται με έναν οριζόντιο άξονα. Το 

δεύτερο ζεύγος σχετίζεται με την επικέντρωση του ηγέτη στην ευελιξία και 

σταθερότητα και σχηματικά αποδίδεται με έναν κάθετο άξονα .Καθώς τέμνονται οι δυο 

άξονες δημιουργούν τέσσερα τεταρτημόρια τα οποία περιβάλλονται από ένα κυκλικό 

σχήμα που εμπεριέχει πολλαπλές διευθυντικές συμπεριφορές. Η ανάγνωση των 

συμπεριφορών γίνεται επιλέγοντας τα δυο διαγωνίως αντίθετα τεταρτημόρια. 

Αντιτιθέμενη συμπεριφορά των ηγετών που αφορά αφενός τη σταθερότητα ή την 

επιδίωξη αλλαγών. ή αφετέρου στην επικέντρωση των αποτελεσμάτων ή των 

διαπροσωπικών σχέσεων μέσα στον οργανισμό. Η συμπεριφορική πολυπλοκότητα 

σχήμα 3. δίνει την δυνατότητα  στον ηγέτη να ξεπεράσει τις αντικρουόμενες 

απαιτήσεις.. 

                                                           
211 -Hooijberg, R., & Quinn, R. E. (1992). Behavioral complexity and the development of effective 

managers. In R. L. Phillips & J.G. Hunt (Eds.), Strategic management: A multiorganizational-level 

perspective. New York: Quorum. Li 

 

212 -Denison, D.R., Hooijberg, R. & Quinn, R.E., (1995) Paradox and Performance: Toward a Theory of 

Behavioral Complexity in Managerial Leadership, Organization Science, Volume 6, No 5, 1995  
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Σχήμα 3. Τα τέσσερα τεταρτημόρια του θεωρητικού πλαισίου των ανταγωνιστικών 

αξιών CVF. (Competing Values Framework - CVF), (Quinn, 1984) στο Θεοδώρου, Χ., 

2014) 

Ένας συμπεριφορικά πολύπλοκος ηγέτης μπορεί ταυτόχρονα να 

προσανατολίζεται προς την αλλαγή του οργανισμού αλλά ταυτόχρονα  και να διατηρεί 

την σταθερότητα και ομαλότητα .Ομοίως ο συμπεριφορικά πολύπλοκος ηγέτης ως προς 

το δίπολο εργασιακές σχέσεις και αποτελέσματα εργασίας οφείλει να ενισχύει την 

θετική αλληλεπίδραση στις εργασιακές σχέσεις, να αποδέχεται τον Άλλον, να 

ενδιαφέρεται για τις ανάγκες των Άλλων, να συμβάλλει στην εξέλιξή τους και 

παράλληλα να ενθαρρύνει τη σκληρή δουλειά για την επίτευξη θετικών 

αποτελεσμάτων.213 

                                                           
213 -Θεοδώρου,Χ., (2014) Επιδρά το προφίλ παρακίνησης του διευθυντή στην αποτελεσματική άσκηση 

σχολικής ηγεσίας; Έρευνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών– Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 3ο, 109-135, 

2014 
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Συνοψίζοντας, ένας συμπεριφορικά πολύπλοκος ηγέτης δύναται να 

ανταποκριθεί στις πολυάριθμες και αντικρουόμενες απαιτήσεις του οργανισμού που 

προΐσταται, (Tsui,1984). έχοντας πάντα Αυτοέλεγχο, Ευθύτητα, Ειλικρίνεια, Συνέπεια, 

Ταπεινοφροσύνη, Ενότητα, Υπομονή ,Επιμονή ,Σύνεση, Ευθύνη ,Αυτογνωσία και 

Αγάπη. Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται να βλέπει την πλάνη και την αναλήθεια σε ότι 

αντικρίζει ,να βλέπει τον διαχωρισμό, τη σύγκρουση όπου κατευθύνεται και να 

κατορθώνει να μεταλλάξει την ποιότητά της ώστε  η σύγκρουση να καταστεί ενωτική. 

Τέλος παρατίθενται πέντε σημαντικές φράσεις που οφείλει να ενστερνίζεται ο 

ηγέτης.  

-Παραδέχομαι ότι αυτό ήταν λάθος μου!  

–Μπράβο έκανες καλή δουλειά.! 

-Ποια γνώμη έχεις εσύ; 

-Σε παρακαλώ πολύ! 

-Ευχαριστώ πολύ ! 

Η πιο σημαντική λέξη  

 Εμείς 

Η πιο ασήμαντη λέξη 

 Εγώ 

5.9. Συζήτηση 

Στον ευρύτερο προβληματισμό για την πορεία της σύγχρονης εκπαίδευσης 

τονίζεται η άρρηκτη σχέση της Φιλοσοφίας της παιδείας με την Φιλοσοφία. Στην 

εννοιολόγιση της Φιλοσοφίας της παιδείας θα μπορούσαμε να εξισώσουμε τις έννοιες 

φιλοσοφία και παιδεία, προσδίδοντας στις έννοιες ένα διαφορετικό εύρος που 

εμπεριέχει όλες τις συναφείς με την παιδεία έννοιες. Η ουσιαστική διαφορά των δυο 

εννοιών έγκειται στο γεγονός ότι η μεν παιδεία ασχολείται με το ιστορικό άνθρωπο η δε 

φιλοσοφία με την υπερβατική σημασία του ανθρώπου.214 Η διασύνδεση των οποίων 

διαπιστώνεται και στον Dewey και στον νέο όρο που προκύπτει Φιλοσοφία της 

Παιδείας, εντάσσονται αντιλήψεις που δύναται να εφαρμοστούν στην εκπαίδευση ενώ 

ταυτόχρονα προσδίδουν ένα επίπεδο πολιτισμού και θεμελιώνουν έναν ανθρωπισμό. 

                                                           
214 Καραφύλλης, Γ., (  2005)   )Η Φιλοσοφία της παιδείας:Γνωσιολογικά και ηθικά ζητήματα 

Θεσσαλονίκη:Βάνιας 



 

 

98 

 

Σχηματικά θα μπορούσαμε να την εντάξουμε και στο χώρο της ηθικής εφόσον 

ασχολείται με πρακτικά προβλήματα. Αξίζει να τονιστεί το προβάδισμα που έχει στα 

φιλοσοφικά προβλήματα της εκπαίδευσης, μέλημά της δε είναι, η διευκρίνιση των 

ιδεών για να μπορέσει να προσφέρει πρόσθετη βοήθεια στην ασκούμενη εκπαιδευτική 

πολιτική.215Η φιλοσοφική ενημέρωση φωτίζει τον ανθρώπινο νου, απαλλάσσει από την 

άγνοια, προφυλάσσει από τον στείρο δογματισμό και από την αυθαιρεσία του 

αυταρχισμού. 216 

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η ηθική, αναφέρεται στην εσωτερική και την 

ενδόμυχη σφαίρα του ανθρώπου διαπνέεται, από μια αυτονομία αναφορικά με την 

κρίση και την απόφαση και συνεπώς δεν μορφοποιείται από μια διαδικασία εξωτερική, 

είναι όμως μεταβαλλόμενη και καθορίζεται από τον χρόνο, το περιβάλλον, τις 

κοινωνικές ομάδες, τις θρησκευτικές παραδόσεις την πολιτική ιδεολογική και 

φιλοσοφική επιλογή. Ωστόσο η ίδια η εκπαίδευση, δεν μπορεί παρά να είναι μια ηθική 

αντίληψη καθώς οδηγεί το άτομο σε μια σειρά δραστηριοτήτων που αξίζουν σύμφωνα 

με τον Peters.217 Μολονότι η ηθική δεν είναι αντικείμενο διδασκαλίας, αναντίρρητα 

μπορεί να διερευνηθεί μέσα από τις έννοιες της φιλοσοφίας της παιδείας. Η μόρφωση 

του ηθικού χαρακτήρα αποτελεί και τον υψηλότερο σκοπό του ανθρώπου και της 

γενικότερα της αγωγής του. Η ηθικότητα δεν είναι στατική και επιδέχεται αναθεώρηση 

λόγω της διαχρονικότητας των προβλημάτων, της αυξανόμενης κατανόησης και της 

αντίστοιχης εμπειρίας.218 Η στατικότητα της ηθικότητας έρχεται σε αντιπαράθεση με 

τον σύγχρονο ηθικό κώδικα της κοινωνίας. Οι συνθήκες δημιουργούν νέες ανάγκες που 

συνδέονται με ηθικά προβλήματα που δεν είναι πανομοιότυπα για όλους. Ορισμένες 

ηθικές αξίες κατακτώνται μέσω της εκπαίδευσης όπως για παράδειγμα η κοινωνική 

ισότητα που συνοδεύεται με την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών .Η εκάστοτε πολιτική της 

εκπαίδευσης στοχεύει στις ηθικές αξίες τις οποίες οφείλει να ενστερνίζεται και ο ηγέτης 

της εκπαίδευσης. 

                                                           
215 ό.π. σελ 34  

216 Καπεζίδης,Τ., (1992) Η Φιλοσοφία της παιδείας  σελ.37-38 στο Καραφύλλης, Γ., (  2005)   )Η 

Φιλοσοφία της παιδείας:Γνωσιολογικά και ηθικά ζητήματα Θεσσαλονίκη:Βάνιας 

217 Peters, R.S., (1963)  “The Paradox of Moral Education” in Moral Education in a Changing Society 

London:    σελ 46-65  στο Καραφύλλης, Γ., (  2005)   σελ.158 

218 Cittenden          p.16-17  Καραφύλλης, Γ., (  2005) σελ.159-160 
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Στην ευρύτερη συζήτηση για την αποστολή της φιλοσοφίας της παιδείας είναι 

παραδεκτό, ότι στην ταραγμένη εποχή μας, έπαυσε να επηρεάζει την παιδεία και 

αδυνατεί να παρέμβει στην σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα για την 

φιλοσοφία διαπιστώνουμε μια αμφισβήτηση που σχετίζεται με τα όρια και τις 

δυνατότητες του λόγου και θεμελιώνεται στην αντιγνωμία δυο αντιλήψεων με 

απροσδιόριστα όρια .Αφενός η μια αντίληψη θεωρεί την φιλοσοφία ως μια επιστήμη με 

επίκεντρο τη θεωρία, θεμελιωμένη αποκλειστικά στη παράδοση αφετέρου, η άλλη 

αντίληψη με γνώμονα την πράξη της θεωρίας υποστηρίζει την βιωματική διάσταση της 

φιλοσοφίας έχοντας τη δυνατότητα να παρέμβει σε κοινωνικά και εκπαιδευτικά 

ζητήματα.219  Σχετικά με την παιδεία σύμφωνα με την Καραβάκου διαπιστώνεται η 

συρρίκνωση του εννοιολογικού της ορίζοντα ως άκριτη και στυγνή συσσώρευση γνώσεων 

σε ένα άδειο και ανίσχυρο νοητικό δοχείο.220Η έμφαση δίνεται σε μετρήσιμα 

αποτελέσματα στην επαγγελματική αποκατάσταση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου 

παγκοσμιοποιημένου ορίζοντα. Με δεδομένη την προφάνεια της αδιαφορίας για την 

ενδοσκόπηση, τίθεται το ερώτημα είναι σε θέση η φιλοσοφία να ανταποκριθεί στις 

σύγχρονες προκλήσεις; Πως θα μπορούσε να συμβάλλει η φιλοσοφία για να 

αποφευχθεί η εκπαιδευτική αδράνεια ποιος είναι ο ρόλος του ορθού λόγου; 

Αναφορικά με την διασύνδεση Φιλοσοφίας της Παιδείας και Φιλοσοφία, 

θεωρείται αναγκαία η επαναφορά της φιλοσοφικής σημασίας των κοινωνικών και 

εκπαιδευτικών πρακτικών καθώς επίσης και η άρση του δυαρχίας. Η διαμόρφωση μιας 

φιλοσοφικο-παιδευτικής αντίστασης στην αξιολογική κατάρρευση της παιδείας, 

επισημαίνει τη δύναμη της καλλιέργειας της κριτικής ικανότητας, ως ύψιστο αγαθό της 

σύγχρονης εκπαίδευσης.221 

Αναντίρρητα λοιπόν, υπάρχει κρίση στην εκπαίδευση η οποία παρουσιάζει 

αδυναμίες ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση της ετερότητας. Μέσα από τη γενικευμένη 

κρίση της παιδείας η Hannah Arendt πλησιάζει το ζήτημα εκπαίδευση και ετερότητα 

που απασχολεί την μετανεωτερικότητα εστιάζοντας στην έννοια της «γεννησιμότητας» 

                                                           
219 Καραβάκου, Β.,( 2012   )Οι Προκλήσεις της Παιδείας και η Φιλοσοφία της :Η Σημασία της κριτικής 

σκέψης για την Εκπαίδευση THE 13th INTERNATIONAL CONFERENCE OF ISSEI in cooperation 

with the University of Cyprus 

220 ό.π. 

221 Καραβάκου, Β.,( 2012   )Οι Προκλήσεις της Παιδείας και η Φιλοσοφία της :Η Σημασία της κριτικής 

σκέψης για την Εκπαίδευση THE 13th INTERNATIONAL CONFERENCE OF ISSEI in cooperation 

with the University of Cyprus 
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(natality) κεντρικό  πυλώνα της πολιτικής και ηθικής θεωρίας της. 222 Η ουσία της 

εκπαίδευσης για την Arendt είναι η «γεννησιμότητα» δηλαδή το γεγονός ότι η ίδια η 

εκπαίδευση εμπλουτίζεται καθημερινά από διαφορετικά ανθρώπινα όντα τα οποία 

γεννιούνται μέσα στον κόσμο.223  

Προσεγγίζει το θέμα της ετερότητας και της διαφορετικότητας στην εκπαίδευση 

ως «γεννησιμότητα» ορμώμενη από δικά της βιώματα στη Γερμανία, λόγω εβραϊκής 

καταγωγής αλλά και στοχεύοντας στην κατάργηση του φυλετικού διαχωρισμού των 

αφροαμερικανών στις Η.Π.Α. 

Η αφορμή δόθηκε με την υπόθεση Little Rock και με μια φωτογραφία που 

απεικονίζει ένα μελαμψό κορίτσι να καταδιώκεται από λευκά παιδιά. Η Arendt 

προβάλλει το μείζον θέμα της αφομοίωσης assimilation όπου εξαναγκάζονται οι Άλλοι, 

αλλά και της προσωπικής υπερηφάνειας  personal pride .Η Arendt εστιάζει, στον 

κοινωνικό αποκλεισμό, δηλαδή στη μη αποδοχή της ετερότητας υποστηρίζοντας ότι η 

υπερηφάνεια δεν είναι φυλετικό χαρακτηριστικό αλλά δομικό στοιχείο της 

«γεννησιμότητας» που χαρακτηρίζει εσωτερικά τον κάθε άνθρωπο δεν χάνεται ακόμα 

και όταν καταδιώκεται, απεναντίας, χάνεται όταν βιαίως θέτεται εκτός κοσμικού 

συστήματος224 

Η διασύνδεση εκπαίδευσης και «γεννησιμότητας» ως μια οντολογική κατηγορία 

της ετερότητας διαφορετικότητας, αφορά τους νεοερχόμενους στον κόσμο και κατ΄ 

επέκταση στο δημόσιο χώρο συγκροτεί δε, ένα εργαλείο εκπαιδευτικής πολιτικής225. 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η εκπαίδευση καθίσταται μια πρωτεύουσα πολιτική 

πράξη εδραιώνει για την Arendt τη διεργασία της «γεννησιμότητας» ως ετερότητα , 

ταυτίζοντας τη κάθε νέα έλευση στον κόσμο με την αντιμετώπιση ενός ξένου (stranger) 

που οφείλουμε να προστατέψουμε, να προφυλάξουμε, από παρεκκλίνουσες και 

απρόβλεπτες συμπεριφορές.226 

                                                           
222 Μακρής, Σ., (2014) Hannah Arendt,Ολοκληρωτισμός,Ανθρώπινη Κατάσταση και Παράδοση, 

Αθήνα:Σιδέρης σ.303 κ.έ. 

223 Hannah Arendt (2012) Η Κρίση της Κουλτούρας και άλλα κείμενα,Στάσει:Εκπίπτοντες σελ.58 στο 

Μακρής (2015) Η κρίση της εκπαίδευσης στη σύγχρονη εποχή   (2015) Πολιτική Επιστήμη Κοινωνικός 

Μετασχηματισμός& Θεωρίες της Δημοκρατίας Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρης σελ.255-267 

224 Hannah Arendt (2003) Responsibility and Judgment New York:Schocken Books σελ.193-194στο 

Μακρής 2015 ό.π. 

225 Μακρής 2015 ό.π 

226 Hannah Arendt (2003) Responsibility and Judgment  σελ.212 στο  Μακρής ό.π.  σελ.257 
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Η τοποθέτηση της εκπαίδευσης από την Arendt σε ένα ενδιάμεσο χώρο, 

ανάμεσα στην ιδιωτική και δημόσια σφαίρα που ονομάζεται κοινωνία, αποτελεί και το 

κυρίαρχο γνώρισμα της νεωτερικότητας και μετανεωτερικότητας. Η μετάβαση από τη 

ιδιωτική στη δημόσια σφαίρα ισοδυναμεί με τη είσοδο του νεοερχόμενου ξένου στον 

κόσμο που αποκτά μέσω της παιδείας, ικανότητες και δεξιότητες που ενισχύουν και 

ενδυναμώνουν τη διαφορετικότητα του, ενεργοποιώντας τα προσωπικά ταλέντα και τις 

δεξιότητές του .Με την ανωτέρω διεργασία στηρίζεται και ο θεμελιώδης πυρήνας της 

εκπαίδευσης που είναι η αυθεντία η οποία δεν έχει γνωστικό περιεχόμενο αλλά 

οντολογικό, πολιτειακό, πολιτικό και ηθικό.227 Η auctoritas στην οποίαν αναφέρεται η 

Arendt ισοδυναμεί με τη ευθύνη(responsibility) της πολιτείας ως πρακτκή πολιτική 

αντιμετώπισης της ετερότητας των νέων παιδιών που εισέρχονται κατά πλειάδες, σε ένα 

απρόβλεπτο περιβάλλον και αναζητούν την αναγνωσιμότητα που τους αξίζει, ως 

υποστάσεις με αξιοπρέπεια ,τιμή και υπερηφάνεια.228 

Η κρίση της παιδείας, ως κρίση της αυθεντίας και της Παράδοσης ,δηλαδή ως 

άρνηση της ευθύνης των ενηλίκων απέναντι στην ετερότητα των μελλοντικών πολιτών της 

δημόσιας σφαίρας είναι η απαρχή της αποξένωσης από τον κόσμο που η Arendt αποκαλεί 

έλλειψη κόσμου (worldlessness)229.Η συνειδητοποίηση της κατάστασης αυτής, φέρνει 

στην επιφάνεια την οντολογική θνητότητα του κόσμου(mortality) που επιχειρεί να 

καταστρέψει το νέο τη στιγμή που το γεννά. Το αντίδοτο στη κατάσταση αυτή, είναι η 

επιταγή μιας παιδείας που οφείλει να περιφρουρήσει οτιδήποτε καινούργιο και 

ριξικέλευθο εμφανίζεται ως μια νέα αρχή ως διαφορετικότητα και ετερότητα. 

Η κρίση της Παιδείας, φέρνει στο προσκήνιο τη κρίση της Παράδοσης 

,ουσιαστικά τη σχέση μας με το παρελθόν και τον τρόπο που οφείλουμε να το 

χαλιναγωγήσουμε. Η παραδοσιακή εκπαίδευση ιδιοποιείται έναν παραδειγματικό 

χαρακτήρα υποδειγμάτων διαχρονικά. Η εκπαίδευση όμως ως αυθεντική μάθηση 

οφείλει να προετοιμάσει το νέο, να προασπίσει τη ετερότητα, να προφυλάξει την 

διαφορετικότητα να ενισχύσει την κοινωνία, με ένα δυναμικό ίσων, ελεύθερων αλλά 

διαφορετικών πολιτών, οικοδομώντας την πολλότητα (plurality) της Arendt που 

προέρχεται από την γεννησιμότητα εμπλουτίζοντας τον κόσμο παρέχοντας την 

                                                           
227 Μακρής 2015 ό.π σελ.258 

228 Hannah Arendt(2012)Η Κρίση της Κουλτούρας και άλλα κείμενα σελ.81 στο Μακρής 2015σελ.259 

229 Μακρής 2015 ό.π σελ.259 
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δυνατότητα αλλαγής ελευθερίας και ελπίδας για το ελευσόμενο μέλλον. Η ετερότητα 

εμφανίζεται στη δημόσια σφαίρα μέσω της εκπαίδευσης και μεταστοιχειώνεται σε 

πολιτική πράξη, ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα ανανέωσης της κυρίαρχης πολλότητας 

του κόσμου. Η εκπαίδευση είναι το σημείο διαμεσολάβησης που οδηγεί στο amor 

mundi της Arendt,230 αποφασίζουμε εάν αγαπάμε τον κόσμο. Είναι η ευκαιρία που 

δίνεται στον εκπαιδευτικό και τον ηγέτη της εκπαίδευσης, να αγαπήσει ξανά τον κόσμο 

με ότι νέο καινούργιο αναγεννιέται μέσα του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την 

προστασία και την φροντίδα, την καθοδήγηση των νέων ώστε να καταστούν μετά την 

ενηλικίωσή τους, ενεργοί και δραστήριοι πολίτες, αναλαμβάνοντας δράση για την 

βελτίωση της κοινότητά τους, ως αναθεμελιωτές του πολιτικού βίου, να κάνουν τη 

διαφορά.Η προετοιμασία όμως της πολιτειότητας (citizenship) πρέπει να είναι 

αποκομμένη από την εργαλειακή πολιτικοποίηση και κομματοποίηση της εκπαίδευσης, 

γεγονός που οδηγεί σε αντίθετη κατεύθυνση, στην υπονόμευση της μελλοντικής 

ιδιότητας του πολίτη. Η εκπαίδευση ως πύλη εισόδου των νεοεμφανιζόμενων ξένων, 

είναι τόπος προετοιμασίας των μελλοντικών πολιτών για να αγαπήσουν τον κόσμο ως 

ένα σύνολο από ετερότητες και διαφορετικότητες που οφείλουμε να ζούμε αρμονικά, 

σεβόμενοι ο ένας τον άλλον δημιουργώντας μια ισορροπία σε ένα modus viventi ένας 

τρόπος του ζειν, ο οποίος θα οδηγείται σταδιακά σε μια αγάπη για τον κόσμο amor 

mundi, να μη δίνουμε χώρο εκδήλωσης αρνητικών καταστάσεων πεποιθήσεων. Το 

σχολείο της Hannah Arendt αναπτύσσει την ευθύνη για τον άνθρωπο, την κοινωνία και 

συμπορεύεται ταυτίζεται με την άπειρη ευθύνη του Lévinas για το μοναδικό πρόσωπο 

του Άλλου.231 Το σχολείο ως μια άλλη « πόλη καταφύγιο» για τους ξένους, τους 

φτωχούς, τα ορφανά ,κυριαρχεί η άνευ όρων ηθική ως υπευθυνότητα .Προστατεύει τον 

ανθρώπινο αφανισμό από θρησκευτικές ,φυλετικές ή έμφυλες αναφορές .Το όραμα, η 

προσωπικότητα, η πολιτική, οι επιθυμίες , η στάση του ηγέτη που ταυτίζονται με τη 

φιλοσοφία του Levinas, Derrida, Arendt , αφενός δίνουν μόνο ευκαιρία για περίσκεψη 

αφετέρου ένα αέναο βίωμα εξανθρωπισμού μια ατέρμονη ενδοσκόπηση που διαπνέεται 

από μια άνευ όρων ηθική ως υπευθυνότητα για τον Άλλον. 

                                                           
230 Μακρής ό.π.σελ.260 

231  Μακρής ό.π.  σελ 262-264 
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5.10. -Προτάσεις 

Για να κινηθεί όμως ο ηγέτης πρέπει να αλλάξει το εκπαιδευτικό μας σύστημα 

το οποίο είναι στατικό, ,απομονωμένο και αποκομμένο από την εκπαιδευτική 

πραγματικότητα της Ευρώπης. Μεμονωμένα παραδείγματα υπήρχαν και θα υπάρχουν, 

Σκοπός είναι η αλλαγή πολιτικής στην εκπαίδευση και υιοθέτηση μιας παιδαγωγικής 

πρότασης που δεν αδιαφορεί για το τι συμβαίνει γύρω μας και φιλοδοξεί να δώσει 

λύσεις στις ανάγκες και απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας. 

Απαιτείται άμεση αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών, στο ωράριο των 

εκπαιδευτικών,  υιοθέτηση διδακτικών μεθοδολογικών και παιδαγωγικών πρακτικών με 

έμφαση στην εμπειρία , ενσωμάτωση των καινοτόμων δράσεων στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα, χρήση της νέας τεχνολογίας σε όλα τα μαθήματα, ανάπτυξη κριτικής 

σκέψης, αξίες στην εκπαιδευτική διαδικασία που θα συμβάλλουν στην κοινωνική και 

πολιτιστική ανάπτυξη. 

Επιδιωκόμενος στόχος της ηγεσίας του 21ου αιώνα  είναι η ισότητα των 

εκπαιδευτικών ευκαιριών και η διαπερατότητα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, ώστε 

να διασφαλισθεί η ικανότητα του να υπερβαίνει την πολιτισμική ποικιλομορφία, τις 

ατομικές και γλωσσικές διαφορές, για να καταστεί ικανό να εντάσσει και κοινωνικοποιεί 

ομαλά τους διαφορετικούς μαθητές με ποιότητα στη μαθησιακή διαδικασία και 

αποτελεσματικότητα στο διδακτικό έργο.232 

 

Δραστηριότητες που εφαρμόστηκαν στην τάξη στο 1ο Γυμνάσιο Ευκαρπίας  

Θεσσαλονίκης  και στο 1ο Λύκειο Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης 

Εστίαση στη δύναμη της μητρικής γλώσσας 

Kάθε ομιλούμενη γλώσσα ,αντιπροσωπεύει έναν ξεχωριστό πολιτισμό, μελωδία, 

χρώμα, περιουσιακό στοιχείο, προσόν και για τον καθένα από εμάς η μητρική γλώσσα 

είναι ασφαλώς ο μεγαλύτερος και ανεκτίμητος θησαυρός της ζωής μας. Η μητρική 

γλώσσα αντιπροσωπεύει την πρώτη γλώσσα του παιδιού η οποία μπορεί να είναι η 

γλώσσα των γονιών του ή του άμεσου περιβάλλοντός του. Είναι μέσο μεταφοράς 

                                                           
232 Κελεσίδης, Γ.,(2005)Εθνικός διάλογος για αλλαγές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα ανακτήθηκε από 

http://users.sch.gr/gkelesidis/index.php/yliko/arthra-keimena/262-ethnikos-dialogos-gia-tin-paideia-2005 

 

http://users.sch.gr/gkelesidis/index.php/yliko/arthra-keimena/262-ethnikos-dialogos-gia-tin-paideia-2005
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πληροφοριών, γνώσεων ,συναισθημάτων και σκέψεων αλλά κυρίως είναι καθοριστικής 

σημασίας συνιστώσα πολιτισμικής ταυτότητας. Συνεπώς, αγνοώντας τη μητρική 

γλώσσα του παιδιού, με τη οποία επικοινωνεί με το οικογενειακό του περιβάλλον 

καθώς εισέρχεται στο σχολικό περιβάλλον αλλά και η αντικατάστασή της με μια 

διαφορετική γλώσσα θα μπορούσε να παρεμποδίσει την εκπαιδευτική και ψυχολογική 

ανάπτυξη του παιδιού. 

Σύμφωνα με τον Αμπατζόγλου, είναι η γλώσσα των δεσμών και των ταυτίσεων 

γλώσσα του ανήκειν και της ιστορίας, και γι' αυτό φορτισμένη με συναισθήματα 

αγάπης αλλά και μίσους,(σε περιπτώσεις μετανάστευσης) με αισθήματα υπερηφάνειας 

αλλά και ντροπής(Αμπατζόγλου, 2001).233 

Συνοψίζοντας μπορούμε να επισημάνουμε ότι η μητρική γλώσσα είναι η ρίζα 

του καθενός.Ειδικότερα η κατάκτησή της δεν περιορίζεται στους δομικούς 

μηχανισμούς της γλώσσας (γραμματική συντακτικό και επικοινωνιακά σχήματα), οι 

οποίοι είναι απαραίτητοι ως μέσο επικοινωνίας με το περιβάλλον, αλλά εστιάζεται στο 

περιεχόμενο των εκφραστικών μέσων, την εμπειρία, τα βιώματα και τα αισθήματα που 

ξυπνούν, γεννούν και συνδέουν το παιδί με γεγονότα και πρόσωπα διαμέσου των 

οποίων τα έχει βιώσει .Η γλώσσα είναι ο τρόπος που βλέπει, ταξινομεί και εκφράζει τον 

κόσμο κάθε λαός. Είναι ένα σημαντικό οντολογικό γεγονός, ιστορικόπολιτισμικό, 

αξιακό, οικολογικό, είναι όρος ταυτότητας και ποιότητας σκέψεως 

(Μπαμπινιώτης,2016).234 

Συνεπώς, η διατήρηση της μητρικής γλώσσα όχι μόνο αναπαράγει 

αυτοπεποίθηση και επιφέρει καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις αλλά και βοηθάει τα 

παιδιά να εξοικειωθούν ευκολότερα με άλλες γλώσσες ιδιαίτερα με εκείνες που έχουν 

την ίδια δομή. Οι γονείς πρέπει να έχουν μια δυνατή γλωσσική πολιτική να επιβάλλουν 

τη γλώσσα του σπιτιού και να καταβάλλουν επίμονες προσπάθειες να βοηθήσουν τα 

παιδιά τους να αναπτύξουν δεξιότητες γραμματισμού στην πρώτη τους γλώσσα. 

Στόχοι μας είναι 

Προσπάθεια σωστής εκπαίδευσης και ενημέρωσης 

                                                           
233 Αμπατζόγλου, 2001http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_b7/index.html 

234 Μπαμπινιώτης Γ.Γλωσσολογική προσέγγιση του λόγουhttp://www.babiniotis.gr/wmt/web  

 

http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_b7/index.html
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Αποφυγή γλωσσικού φυλετικού ρατσισμού και υπεράσπιση γλωσσικών δικαιωμάτων 

των παιδιών 

Άνοιγμα στη γλωσσική διαφορετικότητα του μαθητή (Καμαρούδης, 2000)235 

Ένα θετικό κλίμα εντός και εκτός τάξης και γενικότερα η δημιουργία ενός ασφαλούς 

περιβάλλοντος που προστατεύει τους μαθητές προωθεί τη μάθηση την ενδυνάμωση και 

την ευημερία των μαθητών.( Glover et al. 1998; Stansfeld 1999)236 

Η ενίσχυση της αίσθησης του ανήκειν στους μαθητές, η συμμετοχή και η 

ουσιαστική συμβολή τους στο πλαίσιο της σχολικής ζωής πέρα από την τάξη προωθεί 

τη μάθηση και τη συμμετοχή (Howard &Johnson 2000). Η αίσθηση ότι οι μαθητές είναι 

αξιόλογοι και κοινωνικά ενταγμένοι είναι ουσιαστικής σημασίας για την ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας και την προαγωγή της μακροπρόθεσμης θετικής αλλαγής στη ζωή ενός 

νεαρού ατόμου (Benard, 1997)237. 

Οι μαθητές μέσω των ερεθισμάτων που λαμβάνουν συνειδητοποιούν ότι οι 

ομοιότητες της ανθρώπινης φύσης είναι αυτές που ενώνουν τους ανθρώπους διαχρονικά 

και οι αντιφατικότητες μπορούν να έχουν δημιουργική εξέλιξη. Η προσέγγιση 

ετερόκλιτων πολιτισμών μέσα στην τάξη αίρει τον ρατσισμό και τις αντιπάθειες, 

καταργεί τις διακρίσεις, ενισχύει την αλληλοκατανόηση, την αλληλοαποδοχή και την 

αλληλεγγύη. «Αλλάζω τον άλλο, αλλάζοντας εγώ μέσα από αυτόν» ή με 

εκπαιδευτικούς όρους «βοηθώ τον άλλο να μαθαίνει, μαθαίνοντας εγώ μέσα από τη 

σχέση μου μαζί του». 

( Πολέμη-Τοδούλου, 2005:381-382)238 

                                                           
235 Καμαρούδης Στ.(2000) Γλωσσών περιήγησις Οι γλώσσες του κόσμου και η ελληνική 

Θεσσαλονίκη:Εκδ.Σταμούλη  

236 -Glover, S., Burns, J., Butler, H., &Patton, G. (1998). ‘Social Environments And The Emotional 

Wellbeing Of Young People’, Family Matters, No 49 Autumn, pp 11-16. 

-Stansfeld, S., (1999). Social Support And Social Cohesion’, in Marmot, M & Wilkinson, R (eds), Social 

Determinants Of Health, Oxford University Press, New York. 

 

237 -Benard, B. (1997). Turning It Around For All Youth: From risk to resilience, Bonnie Bernard 

Resiliencey Associates, ERIC Digest, available at http://resilnet.uiuc.edu/library/ dig126.html 

 

238 Πολέμη-Τοδούλου, Μ., (2005). Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Η Αξιοποίηση της Ο-μάδας 

στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Τόμος Γ. Πάτρα, ΕΑΠ 
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Προτάσεις Δραστηριότητες  

1. Έθιμα και παραδόσεις  

Απευθυνόμαστε στους μαθητές να ερευνήσουν και να παρουσιάσουν στους συμμαθητές 

τους  έθιμα και παραδόσεις από τον τόπο καταγωγής τους. Η ανταπόκριση των 

μαθητών είναι  συγκινητική. 

Οι δραστηριότητες που ακολουθούν έχουν εφαρμοστεί μέσα στην τάξη  

Έθιμα της Γαλλίας  

La Gallette des Rois 

 

H γιορτή της κρέπας 
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Έθιμα και παραδόσεις της Ρουμανίας 

 Έθιμα της Πρωτοχρονιάς και το παιχνίδι της αρκούδας ή των μασκών  

Έθιμα και παραδόσεις της Αλβανίας 

Ημέρα του ευλογημένου νερού  

Στην Αλβανία, ο ερχομός της άνοιξης γιορτάζεται στις 14 Μαρτίου.  

Γάμος στην Αλβανία 

Η Αποδοχή του πολιτισμού της χώρας καταγωγής των μαθητών συνεπάγεται και 

αποδοχή των ιδίων. Η διατήρηση του πολιτισμού των διαφορετικών μαθητών είναι 

αναφαίρετο δικαίωμά τους 

2. Δανειστική Βιβλιοθήκη με θέμα «Ο Ξένος στη Λογοτεχνία»  

Η επιθυμία να ευαισθητοποιήσουμε  τους μαθητές μας,  στην αποδοχή του 

διαφορετικού, μας ώθησε να αγγίξουμε το ευαίσθητο θέμα της ξενοφοβίας. 

Συγκεντρώσαμε λοιπόν λογοτεχνικά βιβλία που διαπραγματεύονταν το θέμα από 

διαφορετική οπτική  (ο Έλληνας μετανάστης στο εξωτερικό, ξένοι μετανάστες και 

πρόσφυγες στην Ελλάδα, καθημερινές ρατσιστικές συμπεριφορές, σχολικός 

εκφοβισμός κ.λπ.).Προσπαθήσαμε να αφυπνίσουμε την ευαισθησία και την 

ενσυναίσθηση των μαθητών με σενάρια εκπαιδευτικού δράματος που υλοποιήθηκαν 
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στις τάξεις. Επιχειρήσαμε να εισαγάγουμε τους μαθητές σε ένα πολιτισμό όχι αυτάρκη, 

κλειστό υπεροπτικό αλλά ανοιχτό προς τους άλλους και με σεβασμό στο διαφορετικό. 

Μέσα από τη λογοτεχνία επιχειρείται η ανακατασκευή των μύθων για τον ξένο, η 

διερεύνηση της χωρητικότητας του καθενός , η στροφή προς την αυτογνωσία και η 

κατανόηση του εαυτού μας με το σκεπτικό ότι όλοι είμαστε ξένοι. 

Ο Θεόδωρος Καλλιφατίδης επισημαίνει: «Ένα από τα μεγαλύτερα ταξίδια είναι να 

γνωρίσουμε τον εαυτό μας κι αυτό αρχίζει πάντα με το να μάθουμε κάτι  καινούργιο , κάτι 

διαφορετικό , κάτι ξένο» 

 

 

Υπεύθυνες βιβλιοθήκης :Μαρίνα Καραφυλλίδου , Αθηνά Χαραλαμπίδου  

Εικαστικός: Μαριάννα Κίζου 
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3.Ποιήματα της Ρουμανίας και Αλβανίας μεταφρασμενα στα ελληνική γλώσσα 

 

 

 

4. Το Δέντρο της Πολυγλωσσίας 

Το  1ο  Γυμνάσιο Ευκαρπίας, δείχνοντας την ευαισθησία του, σεβόμενο τη 

διαφορετικότητα και εστιάζοντας στη δύναμη και την αξία της μητρικής γλώσσας 

δημιούργησε το δέντρο τη πολυγλωσσίας. 

Μέσω της γλωσσομάθειας, εμπλουτίζουμε τον πολιτισμό μας, διευρύνουμε τους 

πνευματικούς μας ορίζοντες, αποκτούμε  μεγαλύτερη κοινωνικότητα, γινόμαστε πιο 

επικοινωνιακοί, εξαλείφονται οι ρατσιστικές πεποιθήσεις, η μισαλλοδοξία και ο 

δογματισμός. 
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Καλώς ήρθατε 

Στην είσοδο του σχολείου οι μαθητές αντικρίζουν το δέντρο της πολυγλωσσίας  που 

τους καλωσορίζει σε ένα χώρο αγαπημένο και φιλικό που προδιαθέτει ασφάλεια και 

ηρεμία. Αποτέλεσμα συνεργασίας πολλών ειδικοτήτων κυρίως ξενόγλωσσων 

 benvenuto   (Ιταλία) 
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 willkommen (Γερμανία) 

 hoşgeldin (Τουρκία) 

 Bienvenidos (Ισπανία) 

 добро пожаловать (Ρωσία) 

 Добродошао (Σερβία) 

 欢迎΄ (Κινέζικα) 

 Bun venit (Ρουμανία) 

 ласкаво просимо (Ουκρανία) 

 Benvenuto  (Ιταλία) 

 Welkom (Ολλανδία)  

 до́бредошла́ (Βουλγαρία) 

 imirëpritur  (Αλβανία 

Στο αίθριο του σχολείου υπάρχει το δέντρο με τη γνώριμη λέξη  Γειά σου και 

Ευχαριστώμε την καθοδήγηση της καθηγήτριας Αθηνάς Χαραλαμπίδου 

Salut

 

 Salut (Γαλλία)  
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 Tungjatjeta (Αλβανία)  

 Alo ( Ρουμανία) 

 здраве́йте (Βουλγαρία) 

 Ciao (Ιταλία)  

 Goddag (Νορβηγία)  

 你好 (Κινέζικα)  

 Hola (Ισπανικά) 

 merhaba(Τουρκία)  

 

 

 Ευχαριστώ (Ελληνικά) 

 Merci (Γαλλία)  

  faleminderit  (Αλβανία) 

 Danken (Γερμανία) 
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 Gracias (Ισπανία)  

 شكرا(Αραβικά)  

 Mulțumesc  (Ρουμανία) 

 благодаря (Βουλγαρία) 

 Grazie (Ιταλία) 

 Teşekkürler (Τουρκία) 

5. Δημιουργία μικρού λεξικού σε πέντε γλώσσες. 

6. Εικαστικές δημιουργίες των μαθητών του 1ου Γυμνασίου Ευκαρπίας μέσα από το 

μάθημα των Εικαστικών με θέμα «Η τραγωδία της προσφυγιάς» και έκθεση στο χώρο 

του σχολείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια Μαριάννα Κίζου 
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7. Ποίηση.Καθώς περπατάμε, με μεγάλη προσήλωση παρατηρούμε τη φύση, τα 

πρόσωπα, τα γεγονότα παράλληλα ενεργοποιείται η έμπνευση, δημιουργούνται 

διαφορετικές εικόνες  μέσα μας και καταγράφουμε τις σκέψεις μας.  

 

 Ο  ΠΛΗΣΙΟΝ 

Αυτά  τα πρόσωπα  

 που περιφρονείς στο δρόμο , 

Αυτά τα μάτια  

που αγνοείς στα στενά , 

Αυτά τα βλέμματα  

που εσύ απορρίπτεις  

Την ώρα που απέναντι  μόνος  περνάς  

Σκέψου τη θλίψη  

που πίσω σου αφήνεις  

Σκέψου όλα αυτά  

που εσύ τους στερείς  

Θυμήσου τι έχεις να δώσεις , 
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Λίγη ΕΛΠΙΔΑ ,ΑΓΑΠΗ ,ΖΩΗ 

 

Ροδοβίτου Δήμητρα   

1ο Γυμνάσιο Ευκαρπίας 

 

 

8. Χοροθεατρική  Παράσταση με τίτλο «Πατρίδα χωρισμένη» που παρουσιάστηκε 

 στο Φεστιβάλ Παιδείας του Δήμου Παύλου Μελά Μάιος 2016.  Αξίζει να σημειωθεί 

ότι ήταν Διασχολική συνεργασία Υπεύθυνοι καθηγητές του 1ου Γυμνασίου Ευκαρπίας 

Κραλίδου Δήμητρα, Τακατζάς Ζήσης, Τερζίδου Ζωή. 
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9. Δημιουργία Αφίσας με θέμα «ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ ΝΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΙΑ» Παρουσιάστηκε στο 

1ο Πανελλήνιο συνέδριο σχολικής Βίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας 

&Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα» « Σχολική Βία και 

εκφοβισμός» 2016 
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239 

10.Προβολή αποσπασμάτων ταινίας με θέμα το σχολικό εκφοβισμό  με συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου και φύλλου εργασίας Παρουσιάστηκε στο  1ο  Πανελλήνιο συνέδριο 

σχολικής Βίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας &Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα» « Σχολική Βία και εκφοβισμός» 2016240 
 

11. Επιλογή τραγουδιού χωρισμός σε ομάδες. Εστίαση σε λέξεις κλειδιά του 

τραγουδιού. Αναζήτηση εικόνων που αντιστοιχούν σε συναισθήματα του τραγουδιού . 

Κάθε ομάδα αναλαμβάνει από ένα λεπτό του τραγουδιού. Σύνθεση των εικόνων 

Δημιουργία video-clip 

12.Θεατρική Παράσταση του 1ου ΓΕΛ Σταυρούπολης με τίτλο «Δεν είμαι εγώ» του 

Ξενόπουλου σε διασκευή της Δαγκλή Ευαγγελίας μέσα από το μάθημα της 

Καλλιτεχνικής Παιδείας που παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Παιδείας του Δήμου 

Παύλου Μελά Μάιος 2019.Υπεύθυνη Καθηγήτρια Ευαγγελία Δαγκλή 

 

                                                           
239239 http://www.kmaked.gr/site/phocadownload/praktika.pdf 

240 Ό.π. 

http://www.kmaked.gr/site/phocadownload/praktika.pdf
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13.Υιοθετώντας το σχολικό ήθος 

Χρήση λογοτεχνικών αποσπασμάτων 

Μέσα από την ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων τα παιδιά ανακαλύπτουν τον εαυτό 

τους  ή ταυτίζονται με καταστάσεις τις οποίες έχουν βιώσει  

Δώσαμε τη δυνατότητα στους μαθητές να σκεφτούν να κατανοήσουν αξίες που ήταν 

κρυμμένες σε γεγονότα ή λέξεις ώστε να δημιουργήσουν το δικό τους σύστημα αξιών. 

 

 

  

Και έτσι στολισμένη με τη σοφία και την τρυφεράδα μιας φύσης που την ώρα που γερνά 

την ίδια και ξανανιώνει, κοιτούσε τα πρόσωπα που τα στιγμάτιζε η γκριμάτσα της  

κοροϊδίας και θυμότανε τα λιβάδια του τόπου της, τα νερά του ποταμού που δρόσιζε τη 

δική της γειτονιά και πάντα με το αμάξι της Ανάμνησης στάθμευε έξω από  το σπίτι της 
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το παλιό…και ήταν σίγουρη πως αν άνοιγε τη  γαλάζια εξώπορτα θα βρισκότανε στην 

αγκαλιά του παππού και θα τον άκουγε να της μιλά στη γλώσσα την αγαπημένη . 

(Κοντολέων, Μάνος 2007:12) 

 

14.Στην προσπάθειά μας να αποτελέσουμε καλό πρότυπο πραγμάτωσης αξιών 

οργανώσαμε φιλανθρωπικές δράσεις Αγάπης  

Συμμετοχή στη συλλογή τροφίμων για την ενορία του δήμου για τους πρόσφυγες 

 Συμμετοχή στην προετοιμασία των συσσιτίων  της ενορίας 

Συλλογή χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς(Διοργάνωση  αθλητικών αγώνων) 

Επισκέψεις σε ηλικιωμένους, σε γηροκομεία , σχολεία με μαθητές με ειδικές 

ικανότητες 

Πραγματοποίηση Ιερού Ευχελαίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου στην 

Σταυρούπολη 

15.Συμμετοχή σε διαγωνισμό του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα 

Των οχυρών Ρούπελ- Ιστίμπεη  

16.Συμμετοχή σε διαγωνισμό με Εικαστικές και ποιητικές  δημιουργίες  μαθητών. Η 

φτώχεια δεν είναι έγκλημα 

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ 

Και οι δρόμοι γεμίζουν 

Από ανθρώπους, 

Δίχως σπίτια, δίχως φαγητό. 

Να κρυώνουν, πεθαίνουν εκεί, 

Στην μέση του πεζοδρομίου. 

Ποιος νοιάστηκε όμως γι αυτούς; 

Μήπως ο πολιτικός; όχι! 

Μήπως ο απλός άνθρωπος; Ούτε… 

Ο ένας χειρότερος από τον άλλον. 

Αδιαφορία! 

Το εγώ υπερισχύει, 

Ποιος θα νοιαστεί για τους συνανθρώπους μας;  
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Φτώχια! 

Λέξη που μας τρομάζει, 

Που δεν θέλουμε να την ζήσουμε. 

Λέξη που μας τρομοκρατεί. 

Που είσαι όταν ο άλλος πεινάει; 

Που είμαστε όλοι μας να βοηθήσουμε  

Τον συνάνθρωπό μας; 

Που είμαι εγώ όταν πρώτα 

Κατακρίνω εσάς; 

Απόλυτη αδιαφορία! 

 

Ιωάννα Θωμαΐδου 

1ο Γυμνάσιο Ευκαρπίας 

 

 

17.Δημιουργία ομάδας σχολικής διαμεσολάβησης που αποτελεί μια μέθοδο πρόληψης 

της ενδοσχολικής βίας .Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποίαν  οι μαθητές αφού 

εκπαιδευτούν από τους εκπαιδευτικούς και ειδικούς επιστήμονες διαμεσολαβούν για 

την επίλυση συγκρούσεων και διαφορών ανάμεσα σε συμμαθητές /τρίες τους. 

18.Προγράμματα Αγωγής Υγείας με θέμα τα «Ανθρώπινα Δικαιώματα» «Αποδοχή του 

Άλλου» «Σεβασμός στη Διαφορετικότητα» Erasmus+ Otherness  
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Μέσω του ανωτέρω προγράμματος, πραγματοποιήθηκε Αδελφοποίηση του 1ου ΓΕΛ 

Σταυρούπολης  με σχολείο της Σόφιας στη Βουλγαρία  τον Απρίλιο του 2019. 
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